
> Afhandling
t 

om

Fymwrsere eller Morterer, om KrudetS Natur, saavidt det 
indflyder til at bestemme Morsemes Egenffaber: item endeel 
Kanonstoberiet vedkommende, der melder formodentlige Aarsa- 
ger, hvorfor at man udi Frankrig, har, forkastet dm gamle 
Stobntngs- Maade med Kierne (avec Noyau) og antaget den 

nu brugelige med fuld Masse (a plein coulage, ou a c o uler 
plein) hvilken sidste synes at have adssillige betydelige Fordeele.

Af

E. W. Stibolt. .

saa lang bortloben Tid siden de ffrceksulde og edelceggende Krigs- 
Vaaben, kaldet Mersere, blev opfundet, skulle man neppe tcenke, at

Der ffulde vcere merre at sige til deres Forbedring, eller at de i viffe Maader kun
de gisres endnu meere odelceggende for det meuneffelige Kien. - Men at disse 
(som efter Monsr. Blondes og andre Skribenteres Beretninger, fortcelles at 
have vceret til i Aaret 1588. ved Beleiringen af Wachtendonk, og som for sik- 
kerst meldes brugte af de Franske 1634. ved Beleiringen la Motte, en Stad 
udi Gueldern) ikke efter en saa lang Tid af 142 til 188 Aar ere bragte til deres 
storste Fuldkommenhed, eller til den Grad, at man i det mindste er eenig om det 
beste Slags blandt de adffillige i Brug vcerende: men at man paa forffiellige 
Steder falder snart paä et Slags, snart paa et andet, som vi ncermere vil erfare, 
og at neppe har man med nogen Forandring stobt et Slags, forend "man efter
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giorte Forjog med dem strax er bleven misfornøjede og fcrrdige til at giore nye For
jog i bedre Haab, men maaskee mqd lige Uvished om Sagens bedre Udfald, hvil
ket dog de medfolgende store Bekostninger med videre forbyder at igientage faa 
oste, som Elftere udi det Fag onffede.

Dette kan vel ikke reise sig fra andet, end fra en utilstrækkelig Kundskab, 
om de adftillige og tilfældige Aarsager, fom har Sked og indlober udi den ganftr 
Sag, og hvoraf Mangel paa en fuldkommen Kundftab om KrudetS Antændel
se og ganske Virkning uden Tvit bliver den fornemste, hvilken vel endog vil lade 
vore Efterkommere Materie at skrive om.

Jeg har ei hermed den Tanke at kunde frembringe saadanne Meeninger 
der ufeilbarligen uden videre Forjog ftulle bestemme de beste Soe Morterer, nog
le faa rigtige Prover og Forsog udi det store ville komme os meget til Hielp, og 
give en tilstrækkeligere Kundskab til ar opuaae dette Hiemed.

Og stkiont man til Sagens bedre Forklaring og yderlige Bekrcrftelse kunde 
onstke sig andre oplysende og mere fuldstcendige Forsog, end de vi have an fort, 
faa ere vi dog ei derfra ganske blottede, Da det for storste Delen er Erfarenheden 
tilbragt Tid efter Tid fra adftillige, som har givet oö de fornemste Anledninger 
til hvad vi ufuldkommen have forfattet.

I hvor ringe end andre med mig selv maatte ansee dette Skrift, faa dog 
naar jeg i vores eget Sprog, hvorudi man faa sielden seer Afhandlinger udi det 
mathemarifte, Physifte og dz Dele vi betragte, kan berette hvilke Slags Soe- 
Morsere for at kaste paa lange Distancer ere fornemmelig nu i Brug hos berømte 
Magter, Forfatterens Mening om dem, Udfaldet af Proverne, der har fox- 

, aarsaget vedkommende at vige fra et Slags, og antage et andet, og sammenlig
ner dette med de beste theoreriske og praktiske Afhandlinger, den Deel af Artil
leriet betreffende, for derefter og af hvad videre fornyttig holdende Grunde, at 
bringe udi en Slags systematisk Orden de fornemste Egenskaber, som henhører 
til at bestemme gode Mersere, om at kunde vcelge dem med nogen Slags Vished 
udi forefaldende Begivenheder, faa meener jeg dog derved at tilvejebringe. nogen 

Nye Saml. 1.25. Rr Nytte
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Nytte, og i denne Hensigt giver mig den 2Ere ar forelcegge felgendeM dette hsie 
Selskab, hvis Bestræbelser og Hensigter eiensynkigen gaaer nd paa at biedrage 
eg befordre til der almindelige Beste, og der^Li efterfølge de meere blomstrende 
og anseere Steders E,rempel.

Ved ar anfore de Grunde, som man paa forskellige Steder har havt for 
at vcelge det Slags See-Morterer, hvoraf her viifes Tegninger, vil fieere af 
mine Landsmand, ister Embedet vedkommende blive bekiendt, hvad man tcenker 
«di den Sag hos Fremmede, som ved at sammenlignes med hvad vi felv monne 
rornke og forefinder hos os selv, vkke kan andet end riene til Oplysning.

En anden Hensigt med denne Afhandling er at viise de beste og gyldigste 
Aarsager, fom kan have bevceget de France -ar forkaste den gamle StebningS- 
Maade at stobe over Kierne, og i derrs Sted antaget, faavel for Metal- font for 
Iernkanoner, den Maade at siebe med fuld Masse de couler en plein, og 
derefter at udbore dem. Jeg kunde ri vare ligegyldig at famle al den Kundskab 
jeg har knndet erholde, tilligemed alle de forskiellige Meeninger for og imod disse 
tvende Stebm'ngs-Maader paa en Tid, da vores Norske Kanonstoberie syntes 
at tabe sig, da de sildigere Prover over endeel Jernkanoner, alt for tydeligen ril- 
kiendegiver, arder maae vare Feiler, enten i Jernertsens gode Behandling og 
Smeltning, i dens gode Egenskab, eller i Maaden at stebe Kanoner paa, hvilke 
Lblant andre Aarsager bliver en vigtig / hvorfor jeg anforer alle de Underretninger, 
som jeg har kunder erholde om de tvende meldte StebniygS-Maader.

Hvad som imidlertid har horndet med det Norske Kanonstoberie, og som 
altid opvrekker ubehagelige Fornemmelftr hos en Patriotisksindet, kan si^es ar 

herude i nogen Maade paa andre Steder.

Vivide, ar man fra gamle Norge har leveret os endog for mange Aar 
siden meget gode Kanoner, hvilke ikke lcenge siden for deres 2Elde skyld, har ud- 
staaet nye Prover under den sindige Hr. Commendor ogTeimesterH. M. Billes 
Opsyn, om at forvisses om disse gamle Kanoners Duelighed og paalidelige Tie- 
ueste, fom noksom bevidner denne Sags Rigtighed, og vi vil haabe, at de fom 

drive
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drive og foretage et fa a vigtigt ogvanskeligt Arbeide, fom et Jern-Kan on stob e- 
rie i sig selv er., iscrr ril det er kommen i en fttldkommen Stand, maae mode at 
Held og Lykke i deres Arbeide, faa de rene og allene for Eftertiden maae kunde 
forsyne os med Jernkanoner., hvortil jog ouster Vedkonuuende al muelig Under- 
styttelse og Opmuntring. -

Det er fuldkommen bekiendt, ttt det Caronste Jerttverk og Kanonstoberie 
i Schotland er meget beremt, og i Aarme 1768. og 1769* medens mit Ophold 
r Engelland var det i fterdeles Anseelse fordttS gode Kanoner, famme findes og 
meget roeset as Hr. Professor Mütter ndi Hans Afhandling om Artilleriet. Imid
lertid haver jeg ladet mig underrette, at man i de seenere Tider Har havt Kano
ner fra meldte Compagnie, som ere dlevne prsvede Hos os, og ei har kunder ud- 
siaae den almindelige Kanonprsve, og de sidste indsendte, som forvist meentes af 
Eierne at vare ypperlige, devise eller bekrcefte siet ikke det gode Rygte jeg faa ofte 
felv Har heri om dem, efterdi de sidsimeldte sprang ligeledes under den almindeli
ge Prove, Hvortil dog Kanonernes maadelige Tegning eller Ridser efter givne 
Underretning af Vedkommende, kan have bidraget meget.

De fom kiende de Vanskeligheder man har modt udi denne Kunst 
t Frankerig, og har l«st alt Hvad Greven af Buffon har skrevet udi denne 
Materie a), de vil snart overtydes om de Vansteligheder man moder ved atbrin- 
ge den ganste Kunst til sin Hside, og dette samme kan siges fra andre Steder, 
hvor Kunsten blomstrer. — / -

Skisnt dette langt fra fan vare nogen Trost for mine Landsmamd, at ho
re fligt har hcender og hcender paa fleere Steder, faa vil de dog deraf erfare Sa- 
gens Vanskelighed, Nodvendigheden at kiettde denne Videnffab til Fuldkommen
hed, fom visselig indbefatter meget t sig, og før iblaut andre vigtige Aarsager 
vcere os en drivende, til at forbedre Jeruverkerne, og neie undersege Malmerne, 
hvormed Forstanderne , sotn have gion Fremgang udi Kauonstobenet meget har 

Rr 2 bestief-

n) See hans Suplement til Natur Historien den Deel som.bersrer hans Experien
ces fur la fufion des mines de fer.
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besrieftiget sig, inden de har brägt det saavidt som de har, ister i Frankerig, 
hvor Jernminerne just ikke ere meget berømte, men hvor dog støbes ypperlige 
Kanoner, som uden Tvivl mage til^rives de Kongelige Anordninger, Vedkom
mende formaaende har udvirket paa Fabrigverne, hvorefter Leverandeurerne maae 
rette sia, og hvorved er skeet mange gode Indretninger og Anstalter til Kano
nere Forbedring, hvis Støbning og Behandling beftyres nf Kongelige Officerer, 
kyndige Mrend: Endeel af hvilke som jeg selv har talt med, ønskede endnu flere 
Forandringer, som. man holdt for vilde v«re tit Forbedring, hvilket dog den an- 
ragne S.rebnings- Maade, Kanoners gode Skabning og Kundskab om Ertsens 
Natur og Behandling ey syntes at stivne, men som efter mine Tanker ville forege 
Kanonernes Godhed stråledes som jeg efterhaanden j^kal faae Leilighed til at an- 
merke. Det var udi Aarene 1772 og 73* at jeg samlede endeel af disse Materia- 
lier, og hvoraf jeg i Aaret 1773. den 6te Martii fra Rochelle tilstillede det Kon
gelige Admiralitets- og Commissariats-Collegium en liden Afhandling, den Sag 
vedkommende, som jeg haaber ei mishager den Leilighed mig her gives at (inføre 
endeel af samme, hvortil de som Elskere og Forftemmere af Videnskaber selv 
have i visse Maader befordret.

Der har siden den Tid ladet sig tilsyne nogle faa Meeninger, hvoraf no
get fyncs tienlig ril KanonerneS go.de Støbning, og som man allerede lomge før 
snssede iverksat.

Derimod erfares noget af samme Skrift, som ej synes fuldkommen at 
svare til hvad Erfarenhed i visse Maader har prøvet got, og kan siges noget stri
dig imod andre kyndige Mcrnds Tanker, hvilketalt omstcendigviis uden Vidt
løftighed paa behørig Sted skal anføres med det som tcenkes meest nødvendig, 
Hovedsagen betreffende, og bliver, med hvad som er meldt, Materien til denne 
Afhandling, ffom jeg uden videre begiver mig til.

i. Forinden vi betragte Mørsernes Skabning, er det nødvendig at anfø
re den almindelige Kundffab man haver om Krudet og dets. Virkning, saavidt 
det vedkommer Hovedsagen, og lader sig fatte af vores Begreb: og da Krudet 
er en af Hovedposterne udi Artillerievasenet, og at anfee som Sielen til Krigs
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Redskaberne, desaarsag maäe saavel Kanoner som Msrsere rc. for stor Deel indret
tes i Forhold til detS-Love, om det skal svare vel til Hensigten, og vise dets 
Virkning.

2. Krudet har vceret bekiendt i Europa i Aaret 1330, og efter andres 
Meening kuns siden Begyndelsen af det fiortende S.eculo, opfundet efter den al- 
mmdelige Fortælling, HcrndelseviiS af Chymisten Bartholomeus Schwartz 
en Cordelier Munk.

Vel meener andre Skribentere, ar baade Krudet har vcrret lange forher 
bekiendt og i Brug hos Chineserne, men med Vished er det ei blevet brugt til 
Krigsbrug, i det mindste i Europa, forenv efter meldte Tid.

3. Krudet bestaaer almindelig af sex Deele Salpeter, een Deel Trcee- 
Kull, og een Deel Svovel.

Undertiden viger man noget fra disse Forholde, saaledes at Andeelen af 
Kullene er noget storre end Svovlen, nemligssaa at til hundrede Pund KrudsatS, 
kages 75 Pund Salpeter, 14 a 15 Pund Kull og u'a 10 Pund Svovel.

Efter Beretning bruger vi til hundrede Pund godt Krudt 80 Pund Sal
peter, 10 Pund Svovel og 16 Pund Kull.

4. Man haver forfogt ar tilftette andre Slags Materier, men de have
Stort det flettere, og ubrugbart,. ligeledes har man fegt at forandre Mcengden 
af de zde meldte Slags, og derved befundet, at Krudets gode Egenskab forstor- 
ste Deelen beroer paa et rigtigt Forhold imellem Deelene, hvoraf det bestaaer, 
hvilket ibfant onfcre le Chevalier d’Arcy har giort adskillige Forsog paa, baade 
i Henseende til at forandre Meengden af de forffiellige Deele, hvoraf Krudet be
staaer, som ved ar giore Forskiel paa Blandings-Maaden selv, hvorefter den 
almindelige Maade ar sammenkomme de meldre rrende Deele paa engang i Mor
teren synes den beste, om at befordre got deres Foreening. \
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Hr. Papacino d’Antoni siger at Musqvel-Krud indeholder fem Deele 
Salpeter,^ en Deel Svovel og en Deel Kull.

Det almindelige brugbare Krud anforer han at vcere givrt efter forsi meld
te Forholde §. 3.

\ Tager man derimod syv Deele Salpeter, een Deel Svovel og een Deel 
Kull, saa kalder han det for Lyst-Krud.

Til Krigsbrug kan man holde sig forsimeldte Forholde efterrettelig §. 3., 
og det synes ikke urimeligt, at man tt I den alvorlige Krigs-Tienesie kuns bor be- 
tiene sig af et Slags Krud, nemlig det beste, skiont ikke kunstigste og kostbareste; 
thi det vil undergaae Forandringer nok tit det vcrrre ved at giere See-Reifer, hen
ligge i Magazinerne og saa videre, ogsaa finder man adffillige Anordninger paa 
fremmede Steder, som tilholder Liverandeurerne ikke at levere til Magazinerne 
af det store kornede Krud, kaldet Kanon-Krud, men allene af det middelkorne- 
de, det Slags nemlig som kaldes Musket - Krud: ved Sigtsiittgen sorteres ellers 
Krudet, saa det fineste bliver til Fange- og Musqvet-Krud, og det grovere til 
Kanon-Krud.

I Frankrig tilholder iblant andet Forordningen, ligesom det og er i Brug 
> paa andre Steder, at Krud-Massen skal siampes i Morterne fra 22 til 24 Ti

mers Tid i det mindste, imedens hvilken Tid det oparbeides, og fugtes paa sine 
visse Tider, om paa der beste ar indarbejdes og blandes med hinanden, hvilket da 
omsicendigviis hcenger af Verkernes egentlige Indretning, af Stampernes Vcegt 
og Slag, Mrengden afMassen udi Morterne, og Veirek, som-dette er fugtigt 
eller hedt. End maae man ei betiene sig af andre Trcee-Kull, end de, som ere 
brandte af det saa kaldede Trcee la Bourdaine Æ).

A. Som

b) Man finder forstiellig Forklaring og Benævnelse paa dette Slags Trar, nogle faf* 
der det for Noir I^run item Ner Prun, men andre derimod som Hr. Bomar 
antager det for at irøre Aune noir, som synes mere rimelig efter yderligere For
klaring, og uden Tvivl, bliver hvad vi kalder den sorte Eld, hvoraf Hr. Pro
fessor Br^nmke har underrettet mig at man har Forraad paa i Norve- PaÄ 
de Franste Krud-Moller holdt man dette Slags Tr« best stikket til Kend-Kgll,
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5. Som Krudets gode Egenskab beroer paa meldte trende Sorters God
hed, faa bliver det en Nødvendighed at hver Slags efter sin Maade er lutret og 
renset paa det beste, ister maae Salpeteret, som Hoved-Vcesenet vcere vel ren
set, saa ei at indeholde See - Salt og Uhumskhed.

Man anseer det at vcere got, naar det er Haardt, hvldt, klart og gien- 
nemsigtig, og ei lettelig tager Fugtighed til sig, desaarsag maae det Salpeter 
som bruges til Krud vcere af det som er tre Gange kogt, saa at det ikke indeholder 
noget af det almindelige Salt, eller anden Ureenhed.

Man kiender videre dets Godhed ved ar lade et fyrigt beendende Kuld 
til fiint stsdt Salpeter, som da maae formedelst deres fceldes Virkning mod hin
anden, frembringe en hceftig og reen Lue; dersom derimod det gnister og spruder, 
samt vanskelig frembringer Lue fra Kullet, da indeholder det en Deel See-Salt 

og er ureen.

6. Man kan til Krud-Kull betjene sig af adskillige Slags Trcee-Arter, 
men det, som man i Almindelighed hos os holder rienligt, og hvoraf haves For- 
raad, er Elle-Trce af Middelalder. Man holder og hertil meget tienlig Kull 
af Hessel-Tree. Det er allerede forher meldt, at man i Frankrig helst betiener 
sig af det saa kaldte Louräsine.

7. Jo bedre Svovlen, tilligemed meldte Deelehvoraf Kruder bestaaer, 
ere, item jo bedre disse Sorter forarbejdes og mcengeS udi Morteren, og videre 
kornes, torreS, sigtes og dristes, fra Stevet, kort, jo bedre den beste Slags 
Krudmaterie forarbejdes og behandles, jo bedre bliver der til sit bestemte Brug, og 
herfra reifer sig forffielligr Slags Krud, som man betiener sig af i forffiellige

Til

og langt bedre end Kuld af det almindelige Elde-Trcr. Hr. Duhamel beretter 
at af et Qvintal Bourdaine kan man erholde tolv Pund Kull, som koster hen- 
imod 4 Livres- Hvilken Priis forekommer mig meget hsi, naar jeg sammen
ligner den med andre Slags-Trcr-Prifer, desaarsag maae det enten v<rre temme
lig rart, eller og den hsie Priis kan paa sine Stader reise sig fra Transporten, 
saafom det ikke voxer paa alle Stader, men paa de mere fugtige og sumpagtige.
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Tilforlde, hvis ovrige Behandlingsmaade og behorige Machiner til at forarbeide 
samme, er alt for bekiendt, ar behove nogen videre Forklaring: ogsaa finder 
man paa adffillige Steder Kongelige Anordninger, som bestemme de vig
tigste Poster.

8» De fleeste anseer antcendt Krud som ct elastiff Flydende, efterdi naar 
det er oploft, og bragt ved Ilden til beste Virksomhed, virker det ril alle Sider, 
dette tiendes ved at antanide en liden Deel Krud lagt paa et Brer, da Luen reiser 
og spreder fig i Skikkelse af en halv Kugle, og naar indsperret udi et Rum eller 
Kar, da brister eller springer sammepaa det svageste Sted, naar som det ikke er 
stcerkt nok til at udstaae dets elastiske udvidende Kraft. Dette viiser noksom den 
daglige Erfarenhed i Skydegevehr, Kanoner rc., hvor det antcendte Krud soger 
at giore fig Vei efter dets Maade at virke paa, hvor det finder mindst Modstand, 
som almindeligen ffeer, og bliver til Ladningens Side, da Forladningen med 
Skarpet maae vige, om ikke for, saa efterår KrudetS anvendte Kraft mod Kam
merets Sider, ved Reaction er forecnet med den anvendte mod Ladningen, 
hvor da Skarpet drives ud den bestemte Vei uven at ffade Stykket, med mindre 
Skarpet for tilfceldige Aarfager-kan giore stärkere Modstand end Siderne af Ka
nonen, der indstutter Krudet, kan imodsiaae, som da omstcendigviis kan rev
ne eller springe, alt i Folge af Metallens Beffaffenhed, hvilket ofte hinder end
og til Skade for de omkringvcerende: men dette kunde ikke saaledes ffee, uden 
ak Krudet virkede til alle Sider som meldt.

9. Det vil vel ikke i vores Sag tilvejebringe nogen Nytte, eller voeke- 
nodvendig, ar melde hvad Virkning enhver Deel, Hvoraf Krudet bestaaer, gior 
til dets Oplosning og Forbrcendelft: hvorledes at Meelet af Kullet gior den usta
dige Ild af Svovlet og Salpeteret, meere fyrig, virksom og igiennemtrcrngen- 
de, saa meero fuldkommen at fortcere Salpeteret, og bringe samme til storste 
Virksomhed og Udvidelse: da diste alle med hinanden forvandles eller oplofts un
der Antcendelftn til en ildhed Dg elastiff fiydende Materie, hvis Kraft ei fuld
kommen lader fig bestemme, men hvis Virkning dog vifer fig storre, alt i Folge 
af fammes Ferdighed til at bringes til Vapeurs eller Imme, og Egenffab at 
kunde fortynde og udvide sig.

Efter
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Efter Forbandelsen efterlader det ikke andet end en smutsig Fugtighed, 
Log jo mindre af dette, jo bedre er Krudet, ogsaa kan dette Henregnes til en af 
Krudpreverne,^ ligesom og Luens Klarhed og Snildhed af det antændte Krud i 
visse Mcrader forkynder Krudets gode Egenskab.

10. Alle Autores Have ikke eens Meening om Krudets Virkning, hver
ken t Henseende til Maadens eller til Gradens Storhed. Nogle anseer det blot 
som en naturlig indsperret Luft, som Krudet selv inderholder, hvilket det frem
bringer naar det oplofts: andre sammenligner Ven antcrndte Krützmaterie, ve
en overordentlig sammentrykket, og ved Heeden anspendt elastisk Luft, eller at 
Krudmarerien, oplost til et ildhedt fiydenvr Voefen, virker tilligemed den i Mas
sen og den imellem Krudkorncne befindende og anspendte Luft, samdrcegtigen som 
en anden clastijk flydende Materie, der haver samme Grad af elastik Kraft, og 
Egenskaber at virke med.  -

11. De som vil vide, Hvorledes at Robins meget artigen gaaer frem 
med hans Forssg, naar han vil.bestemme KrudekS Kraft, og sammenligner sam
me med Virkningen afflydende elastiffe Materier, de efterses Hans Afhandling 
herem, etter hans Krud - Theorie anfort af Hr. Euler udi Hans erläuterte Artil
lerie IV. V. og VI. Satz, hvor man tillige kan efterfee Hr. Professor Eulers 
giorte Anmerkninger, og videre kan erfare endeel dybsindige Meeninger den gan
ske Sag vedkommende.

Efter meldte Forseg meener Hr. Robins, at Krud indeholder Luft derer 
kuns 244 Gange tykkere, end den vi aande, saa ar naar den Luft, som Krud 
derefter Mlde indeholde, blev fortynder til den Grad, som den os omgivene Luft 
er, saa vilde den opfylde et Rum 244 Gange storre end den indtager naar den 
er i Krud. '/

• ( ' .■ - '

Efter andre af ham giorte Forsog virftr hanos, at Heeden af antcrndt 
Krud ei kan foroge den elastiske Kraft af almindelig Luft meer end 5 Gange, 
hvorfra han drager den Slutning, at Virkningen af oplost Krud, anseet fom et 
elajW Flydende, Jtux storre €110244x5", eller omtrentivvo Gange Athmosph«- 

rr?e Saml, i .25. S- ren
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rens Tryk, hvorudi Hr. Robbins har anscet eller sammwenlignetKrud-Hee- 
den ved den som rod-heedet Jern har, naarlret er hvidagtig.

i2. Man kan have Aarfag til at tcoe med andre AutdreS at KrudetS 
Kraft er storre. Bellidor anso rer udi sin Bombardier Pag. 278. og 279., 
at han tilligemed Monsr. Amontons £fii* erfaret, ctt ant«ndt Krud optager et 
Rum 4000 Gange storre, end i Vers uoploste Stand. Daniel Bernouilli 
gior dette Rum, som oplest Krud indrager, endnu langt storre.

Hr. Leonard Enler ndi hans Grundsätze der Artillerie under at bestemme 
KrudetS Kraft af hvad giorte Forssg som han bedommer, scetter eller amager udi 
Len XI. SatS Pag. zoL., efter der anforte formodentlige Grunde, den storste 
Grad Luften kan sammentrykkes til udi Salpeter og Krud, 800 Gange storre 
end den naturlige c) og efter hans anforte Regel, saa faaer en saadan sammen
trykket Luft en elastik Kraft af 1200, og naar dennoformedelst Heeden kan for- 
storres 4 a § Gange, saa bliver KrudetS Kraft efter saadan Svelning fra 5 til 
6000 Gange storre end den almindelige Lufts Tryk. Efter dette saa antages 
Luftens Tykhed udi Krud, og fslgelig dens Tyngde ncerligen lig Vanders, hvil- 
kst just ikke vil synes lige klart for alle, thi Krudet selv, eller den ganffe Massa, 
naar Kornet, som almindelig Musgvet-Krud, forholder sig omtrent til Tyng
den af lige Maal Vand, fom 109 til 123, hvorunder maae betragtes den imel
lem Krudkornene befindende Luft, som optager'et Rum, og gier Tygden af 
Krud mindre vvegtig, end den egentlig ville vare, naar anseet i heel Masse.

Naar

#) Af Doctor^ Hales Gev^xt Statkk, erfarer man hvorledes at Luften udgisr visse 
Bestanddele, udi adskillige Slags Legemer, fvm da maae v«re i en Slags styrk- 
ned Tilstand (fixe) og ei har sin Gienvidnings Kraft, (Elasticity efter nogle af 
hans chymiste Forseg, saa indeholder 422 Gran, eller en Cubik Tomme Nitre 
blandet med Kalk af Been, 180 Cubik Tomme Luft som veier 52 Gran, altsaa 
udgisr i af den hele Masse. 230 Gratl Steen äf Mennesse Blare, £ Cubik 
Tomme Calculus kumanus, indeholder over 516 Cubik Tomme Luft, som veier hen
ved 147 Gran, og gisr da over Halvdelen af den ganffe Masse.

Hr. Boyle siger at Luften udi sin storste Sammenpakning, etter Tæthed, er 
til den udi sin stsrste Forkyndelse (mefaftio) som i er til 520,000.
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Naar derfore Hr. Euler med andre Mathematici vil af KrudetS Virkning 
udlede en Krud-Theorie, der maatte svare til hvad bekiendgiorte Forfsg paa ud
bydende Legemers Gefvindighedlcere, saa have de fra famme, som en Folge afKru- 
delS Virkning , under de rimeligste Bestemmelser, sogt al giore det des fattelige
re for vores Begreb, ved at-sammenligne KrudetS Kraft med en ligesaa stor ela
stisk Kraft, frembragt af ordentlig sammentrykket og ved Heede anfpendt Lust, 
hvormed man tillige rimeligst maatte fatte Maaden, hvorledes Krudet virker, 
for derefter at indrette de brugelige Skyde-Maskiner.

Auiores bestemme altfaa ikke den ved Ilden frembragte flygtige Krud-Ma- 
terie lige stor, og folgelig ikke heller detS Krast. Hr. Morougues beretter, 
at antcrndt Krud optager et Rum 4 a 4500 Gange storre end i dets uoploste 
Stand s Monfr. Haukfbee gior d^t til 5000, og Professor Moller antage^ 
det faa stort, ssom det forhen anforte af Monfr. Bellidor, nemlig for 4000 d\

13. Intet er vel uv,issere end at kunde bestemme den fände Grad, man tyr 
heller ikke alkid fra Virkningen afde mindre Forfog stutte til Hvad som hsenderudi 
de store, iscer i dette Tilsielde, desaarsag bor man vel ei, af Hvad Hidindtil be- 
kiendtgiorte Forsog paa udskudte Kuglers forskiellige Gefvindighed, eller ved 
KrudetS Anflag paa modsatte bevcegelige Legemer, om at sinde KrudetS og Kug
lernes snille Fart, meene at uddrage KrudetS egentlige Styrke, eller derved veg
te noiagtigere Forhold, end de angivne afde bencevnre Autores; sikieudt det bli
ver vist afde rimeligste Maader, hvorefter i nogen Maade at bestemme den, 
naar Forsogene kan anfteS fuldkomne nok Hertil, og det samme kunde gioreS 
i det store.

Ss 2 ' 14*

d) Dlsaugulier yvi fin Experimental Philolbphy anfsrer Udfaldet af et Forfsg med 
et Æolipile, 6 te Se å: i o n of the 25106 Contemplation of Niewentyts religious 

x philofopher*, hvorefter en Tomme Vand uddamper eller frembringen 3365 
Tomme IMme, hvilket Dlsaugulier j Betragtning af det store Overflag meldte 
Autor har giort,^ antager for 14000, see det 2det Bind pag. 313- og 314-, 
hvilket er over 3 Gange det Rum, som oplost Krud indtager efter nogle af de 
«telte Autores anforte Forholds Maal.
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14. Ved at gaae frem efter Hr. Robbins Maade og bestemme ril hvad 
Grad Elften kan vccre sammenpakker udi Krud rc., tør man vel cl heller love sig 
den neieste Bestemmelse af Kruders Kraft: thi ffiønr at Luften som er elastisk 
Flydende, lader sig til en vi§ Grad fammentrnkke, omtrent i Forhold til de tryk
kende Tyngder- saa at naar en og den samme Andeel Luft som indeholdes udi et 
Rum, sammentryktes udi et 8 a.io Gange mindre, saa bliver Kraften i sidste 
Tilftrlde 8 a 10 Gange større til at staae imod igien, saa dog bestemmer dette ikke 
til hvad Grad den mueligste største sammentrykkende Luft der langt maatte over- 
gaae den, som skeer ved menneskelig Mavgt, kan forstørre sin GienvidningS 
Kraft, eller hvor mange Gange større end saadan ordentlig sammentrykket Luft, 
somdenKrudet, anseet saaledes for at maatte indeholde, kan ved saa ubestemte Gra
der af Heede, som forefalder i de meere vigtige Begivenheder med det svoere 
Skyrs, forstørres.

15. Tager man sin Tilflugt til Forssg for af de meere fuldkomnere; og 
ester Eulers dybsindige Anmerkninger med andre sildigere fremkomne Meeninger, 
at bestemme KrudetS snitte Fart og Virkning, som rimelige Hielpemidler at grun
de sig paa, saa ffeer dette akmindeligen med saadanne ringe Vcegter Krud, at 
man ei fra dets Virkning^kan simre med vedbørlig Vished, hvad som hamder udi 
de store Ladninger, hvormed de store Mørsere og Canoner lades.

16. Vil man anstille Forsøg udi det store, og paa afmaalte Steder 
udsette Mcerker, for ved Horizontale-etter Kierne-Skud, ar see hvormeget at 
Kuglen formedelst sin Tyngsel viger sra Kierne-Skud Linen, og af disse fundene 
Lodrette Lcengder, beregne efter Theorien om Legemers Fald ndi deslige Begi
venheder, Tiderne som et saadant svcrrt Legeme maatte anbringe imedens flige 
Fald, udi hvilke Tider de horizontale bekiendte Lcrngder var fuldbyrdiget, og 
derved bestemme de vandrende Kuglers Gefvindighed, imedens famme meldte 
Tider, saa bliver det man herved ville finde, ganske usikkert at forlade sig paa, 
formedelst de tilfældige Aarfager som indflyver herpaa, reisende sig fra den for- 
skiettige Direction .fra Sigte - Lirten, som Kuglen formedelst sin Vandring i Løbet 
kan rage i sin Udfart, fra'Løbers ufuldkomne Skabning, ulige Boering, fra 

Kug-
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Kuglens ufuldkomne runde Figur, og Luftens Modstand paa meget hastige bevse- 
gende Legemer, fom oste gior at et Skud ei er lig el andet.

De derved fundne Gefvindigheder, fogte paa det nsiefte man kunde, med 
heste Overlceg og Opmerksomhed til hvad meldte, og hvad videre forefindende 
Hindringer, som gier Sagen vanffelig og meget besvcerlig, blev ei heller de 
samme, eller saa store som Kuglerne havde medens i Lebet eller ved dens Udfart, 
som egentligen vare de der skulle seges, om man ved Hielp af famme vilde sege en 
Kraft, der maatte vare i Stand til nt frembringe dem, for derefter igien at be
stemme MerallenS eller Gudsets Forlighed og Styrke.

17. De meere erfarne og tillige indsigtsfulde AutoreS udi denne Materie, 
efterår have forklaret de Regler, som en overlagt Theorie byder om at skabe Ka
noner og at fastsatte deres Forlighed, item den erfarne Artillerist iscer raader der
for altid til neiagtige og paalidelige Prove-Skud, naar det gielder om Kanoners 
og deflige vigtige Maskiners Styrke, og en erfaren Practicus, som tillige har 
Theorien inde udi den Kunst, tiender best Vanskelighederne, som moder i disse 
Begivenheder, thi ofte er intet meere ubestemmelig end Kanoners, der beroer 
naar de have en aod Skabning, indrettet efter KrudetS bekiendteste Love, paa 
Metallens Godhed og Stebnings Maaden, men det sidste er, som den daglige 
Erfarenhed larer, alt for store Forandringer underkastede: yg desaarsag maa 
man gisre Morsere og Kanoner, saa meget fore og stärkere end ^fter Theo- 
rienö Regler.

18. Det vil da ikke, hvad sig denne Deel af Artilleriet angaaer, bringe 
nogen vigtig Nytte med sig, at vide til saa ubestemt en Grad KrudetS Gesviridig- 
hed, men künde man bringe det derhen^ at man kunde afpaalideligeForsog kierr- 
de meere fuldkommen, hvorvidt KrudetS Oplosning og Forbrcrndelse ganer for 
sig i brugelige og almindelige forekommende Ladninger^ at man desaarsag kunde 
noiere bestemme detS Virkning og foraarsagede Gesvindighed paa udffydede Le
gemer, da ffulle man og noiere derfra bestemme mange vigtige Poster udi Artille
riet end vi nu kan, og ei have nodig ffridtviiS at veilede os frem, som Forsigtig
hed«» byder. J Mangel af flig tilstrcrkkelig Kundskab bliver altid de beste Slur-

Ss Z ninger
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ninger Vildfarelser underkastede, som allene bygges paa Forsøg i det mindre, og 
did reifer sig de forskiellige Bestemmelser paa udskydende Legemers Hastighed, og 
hvad derover giorte Beflutninger som vi sinde hos berømte AukSreS.

De som have loefthvad de meldte Autsreö herom have skrevet, item hvad 
en d’Arcy, Lambert rc. de efterfee de Deele betreffende udi -Professor Mol
lers Afhandling om Artilleriet, item hans Appendix eller Tillag til samme for 
Aaret 1763, hvor han udi sidste, naar han handler om Motion applied to 
Fiuids, and of motion in a refitting medium, iblant andre Steder 
pag. 109 og no, ansører Monsr. Robbins anførte Gesvindigheder paa ud
skydende Legemer^ item de anførte af den kårde Profeffor Euler for at vare langt 
større, end de mueligste største, som han efter sine Grunde anfører, kan have Sted, 
og hvorefter Gesvindigheden af en 42 Pundiger Kugle, der Ncermer sigtil en dog 
noget større end en dansk z6Pundiger, ei kan overstige med fordeelagtigste Lad
ning en Gesvindighed af 9147 Fod udi en Sekund, men som efter anførte Hr. 
Eulers Tabelle over Gesvindighederne med Kanoner af forskiellige Lcengder 
pag. 566, anføres for 1477 Rihnlandske Fod eller 1521 Engelske, naar Kru- 
dets Vagt er Halvdeelen af Kuglens, og Lcengden af Kanonen 22 Calibres.

Ligeledes anføres Hr. Eulers Tabelle Pag. 600, 'som viiser de starkeste 
Ladninger udtrykket i Calibres-Maal, der ere i Forhold til Langderne af Kano
nerne, efter hvilken Bestemmelse, Ladningerne bliver langt større end Erfaren
heden i Almindelighed, og de derpaa blant andre anførte Forsøg af Artillerie« 
Officererne Major Hislop og General Williamsen teeter, fee herom videre 
Mollers Appendix Pag. XIII. og XIV., hvilket allene anføres for at viise 
i den. Begivenhed hvor ubestemmelig Krud-Theorien er, naar den ei grundes 
paa ofte igientagne gode Forsøg, der tillige ere giorte i det store, eller saa fuld
komne, at del kan svare til det store, som de narmeste hvorefter man i det prakti- 
ffe mane veylede sig, naar man med nogen Vished vil vide hvad Virkning 
de vigtigere Skyde-Maskiner kan giøre: og desaarsag feer man nu omstunder, 
saavel hos os selv, som paa fremmede Steder, den Omhue som de hoie Forstandere 
haver om at opnaae ved praktiske Forsøg udi det store, en fuldkomnere Kundskab 
paa Praxen i denne Materie, hvilket og virkelig politiske Aarsager synes at begiere.

Men
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Men deslige Forsog kan ikke foretages af private Mcend, om de end sinde 
dem nok saa nodvendige til at stadfoeste en overlagt Theorie ved, derfore gives 
der ogsaa kunS faa, som hertil have onffelig Lejlighed, og disse faa have ikke alle 
frie Hcender.

Skisnt vi, som meldt, ikke vide KrudetS ganske Virkning til den Grad 
fom man egentligen kunde enffe sig, uagter adskillige store Mcend har herpaa an
vendt megen Veltalenhed, Fliid og Lcerdom, saa dog bliver det en Nodvendige 
hed at betiene sig af den Kundffab Erfarenheden tillige giver os, om vi med no
gen Vished og Nytte vil indrette Morsere eller andre vigtige Skyde-Maffiner, 
saa de skal befordre KrudetS Virkning, og er Aarsag til hvad vi have'anfort, og 
videre desangaaende agter ar berore.

19. Naar vi da, for meldte Aarsager, anseer antcendt Krud, som et an
det elastisk Flydende, saafom det folger i nogen Slags Forhold de Love som an
den naturlig sammenpresset og ved Ild udvidet Luft gisr, saa kan man i Henseen
de til Maaden det virker paa, og driver Kuglen ud af Kanonen 8-, giore fol
gende Slutninger, og deraf drage folgende L«re-Regler til at befordre videre 
vores Hienreed.

Efterdi en og den samme Mcengde af et saadant elastisk Flydende kan lade 
sig sammentrykke i forffiellige store Rum, saa maae og Tætheden tiltage ligesom 
disse Rum ved Sammenpresningen forminffes; thi ved Sammentrykningen udi 
Rum fom ere 2, 3 a 4 Gange mindre, skeer intet andet end ar alle dets Deele 
kommer i samme For-Hold ncermere hinanden, altfaa voxer Tcrkheden i Forhold 
fom Rummene formindskes, men den elastiffe Kraft tiltager i Forhold med Tctt- 
hederne, eller med Kraften som foraarsager Densiteterne, altfaa kan man sige, 
ar den elastiffe Kraft af sammentrykket Luft, eller dets Tcrtheder er i forkeert For
hold med Rummene.

Anmerk-
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Anmerkning.
kan vel et fifle det samme om fuldkommen antænbt Ktud - Materie, efterdi 

man ikke veed detS Grcendser, hverken kiende vi fuldkommen Materiens Tcerhed, 
eller Forholden af dets elastiffe Krcrfter under Udvidelsen: ikke destomindre vide 
vi, at naar Artilleristen vil have sin Kaiwn til at knalle stcerkt, faa samler han 
Krudet desbedre, og anscctter Forladningen Haardt, som da uden Skarpet kan 
giere saadan Modstand, at Kanonen, ifølge aElio dg resÄio er liig hinanden, 

> kan rykke anseelige» tilbage under Skudet, hvilket ikke ffeer ncer faa kiendelig, 
om Krudet ei er famlet, og endnu langt mindre faa, om Kruder Ligger adfpredet 
langs Lobet.

Og naar videre en og de famme Andeele Krud, men af ulige gode Egen
skaber kaster en Bombe eller en Kugle, under forresten lige Begivenheder ulige 
langt, faa er Aarfagen efter hvad fagt, at det beste Krud frembringer under An- 
tcendelsen, en storre Mcengde af den elastiffe flygtige Materie, Hvilket under lige 
Rum, foraarfager en storre Grad af Materiens Tcrthed, men ligesom T«the- 
den tiltager, faa tiltager og de elastiffe Krcrfter, eller det indfluttende Flyden
des Sponnekrast, efter sine visse Forholde, og Virkningen med dem.

Dersom man antager i en stor Ladning hvad enten for Msrfere eller Kano
ner, at hele Krud-Ladningen blev fuldkommen oplost, eller til den Grad fom 
nogen af de foranførte Autores har ansat det for, faa at Krud i dets Lue-flyden
de Stand efter en Bellidor indtager et Rum 4000 Gange større, end naar det 
er i dets uoploste Tilstand, faa ved at beregne hvor mange Ovadrat Tomme den 
invendige Omflade af Kammeret indeholder, anseet fom indfluttet til alle Sider, 
og ved at multiplicere famme med den Vcrgt, fom et faadant elastiff Flydende kan 
anflaaes for at trykke med, fom efter det antagne er 4000 Gange storre end Ath- 
mofphcrren, faa vil man derefter have den famtlige Pression fom ffeer i Kammeret.^

Men da man veed, at Antændelsen ikke kan fuldkommen gaae for sig, inden 
Kuglen etter Bomben viger, faa bliver en saadan Bestemmelse ikke noiagtig nok.'

Jhvor
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2 hvor stor eller hvordan den samtligemdovede Kraft end bliver, saa vir
ker den til alle Sider inden ndi Kammeret, og trykker saavel til Siden mod Kug
len, som mod Bunden, foraarsagende at Kuglen viger fremad, imedens at den 
driver Stykket den modsatte Vei tilbage: og da .trykkende Kraffter ere under sig 
i samme Forhold, som de Virkninger de foraarsagepaarnodstaaende Legemer i li
ge Tider, eller at Virkningen af en ogDen samme Trykning er i forkeert Forhold 
af Materiens Storrelse , eller deres Masser, saa .scettende, at inan ved Forssg 

char beftlndet, at den Gesvindighed, hvormed en Kanon lober tilbage paa sin 
Blok eller med sin Rappert, naar den ei er surret, men bevægelig, udgier 
42 Fod i en Second, som vi vil kalde G. Lad Vcrgten af en 24 Pundiger Ka- 

- non tillige med min Rappert, og Gnidningen Mer Frictionen, efter at Rapper- 
tens Hiul-Diametres ere taget i Betragtning, ansiaaes for 5780 — M. Kug
lens og Forladningens Vcegt samt deres Friction for 3^2 Pd. z=.m, eg Kuglens 
Gesvindighed =z y, saa bliver Mg —my

og Mg ydet er 5780 x 4^—y—8iZ Fod, 

AN ,32
med hvilken Gesvindighed Kuglen ville gaaeffort'i lige Tid.

Ligeledes kunde man, naar Kuglens Gesvindighed.er given, og de ovn- 
ge Deele ere som i forrige Tilfcclde bekiendte, finde Kanonens Gesvindighed, 

- hvormed den vilde rykke tilbage i sit Baglob; hvorover vi ikke vil opholde os, saa- 
som det ikke er .vores.Hovedsag, -og at "den Deel betreffende GesvindiWderne af 
udskydende Legemer er viptlsftigen afhandlet "udi endeel af de anforte Autores, 
hvorhen Lysthavende udi det Fag henviises, som have Lejlighed at giere nyttige 
Forseg deöangaaende, og som snffe derved at oplyse pen gandfke Sag videre.

Under dette maae da anmerkes, at alle ikke ere -af eens Meening i Hen
seende til Virkningen af Krudet paa Kuglen, naar samme bliver lagt forskiellig.

Nogle paastaae ester giorte Forssg, at naar det er et uopfyldt Mellem
rum imellem Kuglen og Krudet, saa erholder Kuglen en stsrre Kraft og Gesvin- 
dighed, end naar Krudet er samlet, og Kuglen ligger an mod Krudet eller detS 
Forladning, hvilket synes at stride imod hvad som er meldt ig.

LTpe Saml. I. 25. Tt De
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De Grunde fam de cif den Meening angive for at siadscrste deres giorte 
Forfsg med,, erc disse, at Kuglen derved meddeeleS Kraftenpaa tvendeMaader, 
den ssrsie ved Stsd, den anden ved Materiens videre Udvidelse. End grunder
man sig videre paa den Forsigtighed, fom Practici bruger i at ramme Kuglen til 
Krudet, fom t Mangel heraf formedelst Kraftens Storhed staaer Fare for 

at fpringe.

Erfarenheden bekrcrfter virkelige«, at Skydegevcehr og Kanoner kan for
medelst denne Aarfag lide meget og lettere springe, end mi ar rigtigen ladet; 
men dette bliver ikke en Aarfag at Kuglen desaarsag skulle erholde en stsrre Kraft 
og Gefvindighed. Man drage rimeligere Aarsagen fra StsdetS heftige Aaflag 
mod Kuglen, fom ifald rammed fast med Kraft, gier desformedelst en stsrre 
Modstand paa Steder hvor Maffineme ere ifelge af Godsets mindre Forlighed 
svagere til at staae imod den der modende miltcenkte Gevalt, og betragter may 
Skyde -Maskiners Skabning i Almindelighed, item den stsrre Modstand som 
Kuglen ved flig hastig Anslag gisr, imod hvad den gisr naar sat i Gang ved en 
javnere Bevægelse, som i Begyndelsen tidviis anbringes Kuglen af det antcrndte 
Kruds Udvidelse, naar samme ligger an imod Krudet eller rnod dets Forladning 
paa dens bestemte Sked, faa indseer man letteligen Aarsagerne til de forfkiellige 
Virkninger, og til den ester storste Tilfcrlde udsvede Gevalt.

End kan man altid ansee at Kuglens Spillerum og Lobets ujævne Bane 
befordrer til at springe Lobene, men meere fa a under flige hastige Anflag, der 
altid holdes farlige u-udholdende, og desaarsag aldrig bruges forscetligviis.

Det behsvedes vel ikke at melde, at Erfarenheden i Almindelighed lcrrer, 
at Kastets Lcengde ikke desaarsag bliver längere , men heller kortere, imidlertid 
faaer jeg Leilighed at an fore i Korthed nogle Forsog giorte udi det lille asHr. Ober- 
ft c Disaugulier og Professor Müller, fom bekraster forbemeldte, og tillige 
vitser KrudetS forunderlige Virkning.

Disse Forfsg bleve giorte med en liden Morteer, hvis Kammer var smalt 
og omtrent 4 Tomme langt, udi hvilket en Carduse as halve Kammerets Lcrngde 

fyldt
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fyldt med Krud, blev forst lagt saaledes, at den rorte Bomben, og at der var 
et ledigt Rum imellem Bunden af Morsen og Cardusen.

I det andet Forsog laae Cardusen reet imod Bunden af Morsen, og det le
dige Rum blev imellem Bomben og Carduftn, men Kastets Længde blev udi det 
forste Forsog, omtrent dobbelt faa langt, fom i det andet.

A
Naar derimod Cardusen efter et 3bie Forsog laae i Midten, saa der var 

er lige stort ledigt Rum imellem Cardusen og Bunden af Kammeret, fom imel- 
lem Carduftn og Bomben, fta blev Kastets Lcrngde en Middel-Larngde imellem 
de 2de forste Forfog; og dette hcmdte ved at igientage Forftgene., saaledes som 
det fuldsterndigere findes antegnet Pag. XVI1L Müllers Introduction til 
Haus Artillerie.

20. Tiltager da et saadant elastik Flydendes Krcefter efter §. iZ. i For
hold lige frem fom Tcethederne, eller i forkeert Forhold med Rummene, faa af
tager og meldte Krcrfter ligesom Rummene under eenö Mamgde tage til. -

Naar derfor Luften eller den antcendte Krud-Materie, formedelst sin 
Gienvidnings- Kraft, forstorrede eller udvidede det Rum, hvorudi det var ind
sluttet, saa formindskes dets elastifte Kraft i Forhold som det forstorrende 
Rum: for Exempel, om en Kugle ftmmenpakket Luft udvidte sig, faa at Dia
metren blev 3 Gange saa ftor, saa blev den elastiske Kraft derved 27 Gange for
mindsket, eller om fuld ko in me ir antændt Krud-Materie ved sin Udvidelse drev 
Kuglen noget frem udi Kanonen, saa at det giorde sig inden al Antcendelfen gik 
for sig et 4 a 5 Gange saa stork Rum , som det maattegiore udi en anden Kanon, 
hvor den ganske Oplosning af Krudet med et gik for sig f inden Kuglen blev mer- 
kelig bevceget fra sit Sted, og hvorved den lige store frembragte Krud - Materie 
efter sidste Tilfcelde befandt sig indfperret udi et Rum 435 Gange mindre end 
udi forste, saa blev den iudovede Kraft desformedelst ester sidste Tilfalde 435 
Gange fterre end udi forste Tilfalde. Desaarsag giere man den Slutning, at 
den Kraft, som Bomber udi De store Calibres Morterer kunde faae ftsdeviis, 
esterat de ere bevaget fra deres Plads., bliver i Betragtning af Kiedfelernes store 

Tt 2 Viide
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Viide mod Krudkammerets, mindre betydelig, end i Kanoner og Skydegevehr, 
og for hvilken Aarsag de forskiellige Lcengdersaa almindelig findes i Morsere, et 
rimeligen indfiyder meget udr Kastets Lcengde saaledes som udi Kanoner, over 
hvilke sidste der ere giorde noiagtige Forjog, som have viist, at der er en pis 
L'crngde imod deres Caliber nodvendig for at tilveiebringe den storste Virkning e), 
hvilket dsg ikke kan siges med lige Vished om Morsere; thi herom er ingen Sted 
mig bekiendt,. giort saadanne fuldstcrndig'e Forseg som med Kanoner, og desaar- 
sag bliver hvad sE desangaaende er-meldt, formodentlige SlutnuMr, hvor- 
lmod dog kan indvendes, atKrud-Mcenden kunde vcere faa stor imod Bombens 
Vcrgt, at en stsrre Lcengde end den almindelige, som, man giver til Morterer, 
kunde forege Kastets Lcengde, og hvorpaa de Engelske Soe-Morterer kunde i 
visse Maader tiene som et Slags Beviis, hvilke ere temmélige lange og rumme 
en stor Deel Krud i deres KamMre, men kaster paa lange Distancer, uagtet at 
Figuren af deres Kammre ikke ere af de fordeelagtigste, hvorom meere. under de
res Forklarings

2i. Adskillige Autores ansee at Heeden afantcendt Krud bliver i Forhold 
til Mcengden as den frembragte Materie udi de indfluttede Rum, det er i For
hold til Tcctheden, og af hvad giorte Forjog, samt af det anforte §. n. ved 
Monsr. Robbins, saa forstorres den elastiske Kraft af naturlig Luft ved Hee
den, og da den ligeledes tiltager ifotge af Tcetheden af sammentrykket Luft §♦ i8, 
saa bliver den elastiske Kraft af antcendt Krud i et sammensat Forhold af den 
frembragte Materies Tcethed og Heedens Grad, mens naar Heedens Grad ef
ter sidstmelte tiltager med den frembragte Materies Tcethed, saa bliver den ela
stiske Kraft af antcendt Krud udi et dobbelt Forhold af dels frembragteMateries 
Tcethed; men det er denne vi ikke fuldkommen viide, efterdi Antcendelsens Grad 
i sier udi de store Ladninger er oslrbekiendt, og ei eensdanne gaaer for sigi for- 
fkieliige store Ladninger, som vi ncermere skal kunde siutte oö til af giorte 
Forseg. ;

Jmid-

e) Eftersee de Forssg som den Engelske General Williams. Pag. XIII. og xiv. Mol
lers Artillerie anfores at have giort, hvilke herefter anfores under. §. 22.
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Imidlertid vilde vi anfore til Anmcerkning, at Luen af antcendt Krud 
kan meddele en Heede, som er i Stand til at smelte Metal, hvorpaa vi have ‘ 
Exempler, saavel i Canoner som i Morterer, og hvoronr vi lceser hos Professor 
Moller pag. 87. udi hans Artillerie omBombarderingen for Havre de Grace.

Det samme har og den bekiendte Admiral Kno vies berettet mig hcendte 
hans Morterer ved Bombardering 1739 for Carthagene, hvilke ved gesvindt 
Fyring og fuld Ladning i Me Tiid blev gandske ubrugelige, formedelst at Metal
len leb saa vel i Fengehullet som inden i Kammerets

Om at hindre saadant, har nmii paa andre Tider, maattet formindske 
Krudet, saa at man i Steden at bruge for Deres sterste 13 Tomme Calibres 
Morterer fra 30 til 32 Pund Krud, har kuns brugt fra 20 til 15 Pund aver- 
dus poids/), ved hvilket og de scedvanlige kiole Midler, Mortererne har lcen- 
gere kunder udstaae Krudets Gevalt og foraarsagede Heede. Men ved saaledes 
at formindste Krudet, at det kuns optog det halve Rum i Kammeret, blev og 
Tcetheden af den ved Ilden oploste Krud-Materie anfeeligen formindsket; og det
te maatte gisre Forffield i Virkningen, saa vel i Henseende til en Mindre Grad 
af Heede, som til Kasters mindre Lcengde, der med fuld Ladning var efter Be
retning omtrent 6000 danske Skrit, mens med 20 og 15 Pund, fra 4800 til 
4200 Skridt omtrent.

Man lcere heraf at indrette Jndholden af Kammerne udi Morterer der 
skal kaste paa lange Distancer, ester den sterste Mcengde Krud, som Erfarenhe
den lcerer at vcere den tjenligste baade i Henseende til Kastets Lcettgde, som til 
Morterens Varighed, ar den kan udholde Krud-Heeden.

22. Af de Forsog som sindes antegnede udi le Bombardier Francois 
pag. XXVIII, erfarer man hvormeget, at de der lssugte forffiellige store 
Krud'Ladninger indsiyder udi Kasters Lcengde med adssillige Slags Morterer, 

Tt 3 Krud-

/) Det narmeste Forhold jeg har kunnet erholde imellem det Engelsse äverdus Poids
Pund og det dansse er som 123.138-
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hvoraf vi ville anfore nogle Prove - Skud, giorte af Hr. Vellidor, for at bedom- 
* me Morterer ester.

En Cylinder Mor-'i (EnMorteermedPære-^ (En Morteermed afkortes
> teer af 12 Tomme) ? Kammer af 12 Tom-'^ / Coniff - Kammer, 12 > 
«Caliber. j [ me Caliber. ( \ Tonnne C- liber. ■

Ladet med Krud, Kastets Længde Kastets Længde.
- - 16b Toiler

Kastets Længde.
- - -isoToifer.i Pund - - 124 Toifer

2 - 258 - - - - 300 - - - - 245

3 - 363 - - - - 552 - - - * - 416

4 - - 478 - - - - 705 ° - - - 562

41 - - 515 - - 766 646

Disse Vurf viser at den Morteer med Cylinder-Kammer, har været den 
flettefte i Henseende til Kastets Længde, men som vi ikke kiende Fuldkommenhe
den af disse Morstre imod hinanden, saa skal vi derfra ei uddrage nogen Slutning 
i Henseende til de beqvemmeste Kammere, men allene betragte hvad Virkning de 
forskiellige Mængder Krud har giort, som med den Cylinder-Morteer udi 2det 
og gdie Vurf, med 2 og g Gange saa stor Ladning Krud, har bragt Bommen • 
omtrent 2 cg 3 Gange saa langt som i forste Tilfalde: men som med 4 og 4^ Gang 
saameget Krud, som under forste Vurf, har bragt Bomben fort i en Distance, 
som er noget mindre nemlig fra 24 til 43 Toistr, end 400 og 41 Gang den i for
ste Tilfælde af 124 Toistr med et Pund Krud. De andre tvende Morterer der
imod, haver overhoveder kastet længere end den Cylindriske, de kastede Distan
cer ere og ligeledes stigende, og overhovedet i storre Forhold end efter Krud- 
Mængden: men foregaaende Forholde af KrudetZ Virkning eller af de kastede 
Længder imod Krud-Mængderne, forholde sig ingenlunde saaledes i det storre: 
thi sammenligner vi disse sidftmelte Forfog med andre giorte i de senere Tider, om 
at prove de storste Soe-Morterer, saa sinde vi ikke at Kastenes Længde ere sti
gende saaledes, som med de mindre Ladninger.

Moller
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-Moller udi sin Artillerie pag. XXV. anforer at en af de Engelske 13 
Tomme Soe-Morterer med Com Kammer, som indeholdte 35 Pund 10 Un- 
zeraverciu poids, eller omtrent 33 Franffe Pund Poids de mark, h) ka
stede Boinben under en Vinke! af 45 Grader udi en Distance af4570 Yards 
eller 2154 Toifér, som vi for sine Aarfager og andre Prove-Skud, ei vil an
tage for hoiere end 1940 a 2000 Toiler, eller ester endnu andre Forsog. for 
6000 danste Skridt.

Ligeledes vil vi erfare under Forklaringen af Fig. III, der viser Tegning 
af en af de franste sidst stobte Soe-Morterer med Pcere-Kammer, hvilke ladet 
med 28 Pund Poids de mark har kastet Bomben omtrent paa en Distance af 
1800 Toiler.

En Cylinder-Morteer, som havde et Kammer og Kiedsel indvendig saa- 
ledes fom Fig. V. viser, haver med 20 Pund.Krud kastet en omtrent lige vceg- 
tig Bombe sonrhiin, udi en Distance af omtrent 1612 Toiler: hvilke tillige
med fleere Forsog og Provo-Vurf giorte med andre Slags Morterer, der om- 
trendt viser det samme, og som alle ere giorte for at kiende Morterens sterste Kast 
tillige med deres Styrke og Duelighed til Krigsbrug, noksom viser, at Vurfene 
ere langt mindre imod de brugte Krud - Mcengder, end de foregaaende melte> da 
dersom Krudet udi de store Ladninger havde alt voeret oplost, inden Bomben hav
de mcerkelig bevceget sig fra sin Plads, eller tU den Grad som udi de forste min
dre Forsog af Monsr. Bellidor, da havde man ventet en storre Virkning, uag
tet Luftens storre Modstand paa de geständigere vandrende Legemer. Vi maae 
derfore drage den rimelige Slutning , at der er kuns en vis Mcrngde Krud, som 
i desiige Begivenheder kan giore sin beste- Virkning, og dette kan siges baade om 

Mor-

g)-  De Engelske og Franste bestemme altid deres Morteres Storrelse efter Kiedselens 
eller Calrberens Vride, som indeles i Tomme, i snrden at vi hos os intrykker det 
samme ved Bombens Vagt-

Z>) Det Engelste Maal og Mrgt er omsat i de Franste efter det Kongelige, Franste 
og Engelste Videnstabernes Selskabs antagne Forholde, hvorefter det Franste 
Kongelige Fodmaal, er til det Engelste sorn^i4. 107, og det Franste Pund 
poids de mare til det Engelste averdus poids — 68. 63.
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Morterer og Kanoner, dog wereMer nnndre, som.de ere fuldkomne til hver i fit 
Slags, og ifolge gfKrudetS gode Egenskaber, hvilket Erfarenheden videre be- 
krcefter, og hvorpåa kan auferes cblant .andre de .Forseg giorte som melt af den 
Engelfte General ^Villiams -med.2de.18 pundige Kanoner, den ene n Fod lang, 
og den anden 9 Fod: hvilke, ,naar de vare bladet med 9 Pund Krud, rakkede lan- 
gere, end med en storre eller.mindre Ladning Krud, hvilket tydelig viser, arder 
er kuns en Ladnings som er den cheste., rat hvad afKruder som ei bliver antandt, 
hellere betager end befordrer endeel af det antcendre KrudS Virkning, og at den 
Gesvindighed som indskydende Legemer.efter de virkende Aarsager, eller med stig 
Drive-Kraft, udi et modstaacnde Medio kan erholde, -har sine viste Grcendser, 
hvilke de ikke kan overstige, og at ligesom de narme den storste, saa bliver et yder
ligere Tillag af Krud, -af.mindre kiendelig Virksomhed i Henseende til .Kastets 
Langde.

Vi kunde anfore flere Forseg Herpaa , -giorte -med adskillige Slags Mer
sere, foretaget saavel hos os, som paa fremmede Steder, -hvilke.alle i den Hen
seende bekrafte det samme, .men somsor atmndgaae Vidtloftighed ei tanker nod- 
vendig at anfore, helst da vi for narvarende deraf ei ville drage nogen anden 
Slutning, end at Krudet ei oplofts til lige Grad udi alle Ladninger inden Bom
ben er bevaget, al altfaa er Antandelfen iVeer ganske med et, men tiidviis, som, 
skisnt meget Hurtig er ubestemmelig, i hvor klar end nogle har villet synes at be
vise det modsatte, og som,en Folge.heraf, -at Krud til den Grad, som det al- 
mindeligen oplofts udi de forefaldende'Begivenheder ifar af store Ladninger , et 
virker med den Kraft, som ensorestilt.elastiff flydende Materie afsamme Tathed, 
som fuldkommen oplost Krud kan z): men at hvad Slutninger som derpaa allene 
.maatte bygges, ereuvisse, -og underkastede.Vildfarelser.
V< ' . - / An.

i) Naarmnn under at prove Krudets Kraft-ved Stang- og Morteer - Proven, finder 
at Krudet viser sig langt svagere ved Stang-Proven, end som ved Morteer- 
Proven, da kan Aarsagen vare, at Krudet ikke er snilt eller fyrigt, og kan ha
ve tabc sig endeel ved Fugtighed eller af andre Aarsager, hvilket kan ffee ved ad- 
stillige Lejligheder, og dog kan saadant Krud indeholde den storste Deel af sit be- 
horige Salpeter: dersom saadant flet, eller noget beffadiget Krud kaster Tra- 
Dopen r Stang-Proven kort, men samme Slags Krud kaster Probeer - Kuglen 

temmelig
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Anmerke vi under samme for end videre at understotte hvad vi til Efterret- 
telse have anmerket i Slutningen af §♦ 21 ♦ , at Morteer - KammerneS Storrelse 
indrettes efter Ladningen, eller Krud-.Mcengden saavidt som muelig: thi lige 
store Marngder af et Slags Krud frembringe ei lige store Virkninger, efter hvad 
som er meldt 18., naar udi forftiellige store Rum, Mont Morserne maatte 
vcrre i ovrigt ligedannede, hvilket de Forsog bekrcefte, som ere giorte med de store 
Morsere, afskudte med forftiellige Moeugder Krud fra fuld Ladning til de ringe
re, og hvoraf allene ftal auferes til Excmpel Morteren med Porre-Kammer 
Fig» II. ' Denne kaster efter erholdte Underretning Bomben med fuld Ladning 
af henved 27 Pund Krud Fransk Vcegt, omtrent udi en Distance af 1700 Toi
ler eUtT 5273 danske Skrit, men med 20 Pund, Rummet imellem Boruben 
og Krudet uopfyldt fund fra 4500 til 4640 Danfte Skridt.

Derimod kaster en Morteer af samme Skabning, hvis mindre Kammer 
kuns rummer 20 Pund Krud med flig fuld Ladning, omtrent 5200 Skridt og 
derover, det er med samme vagtig Bombe, og alting for Resten det samme not» 
sten ligesaa langt, som den store ligeftabre Fig. II. med 27 Pund Krud, og 
dette kan siges om andre Slags Morsere, dog med nogen Forftiel i Virkningen, 
alt i Folge af Kamrenes Beqvemhed for Krudets Oplosning og Udfart, og deres 
forftiellige gode Egenftaber imod hinanden.

23. Vi have berort i Det foregaaende adftillrge Autores Meninger om 
Krudets Natur og Virkning, tilligemed adftillige Forsog derpaa, saavidt det 
angaaer vores Hovedsag: vi have spoeret, da Aarsager, fom har kundet an le
dige os at ansee Krud-luende Materie, som et andet elastift flydende Versen, der 

haver

temmelig langt eller longere end i Forhold til Stang-Proven, da er Aarsagen 
at Krudet ei oplofts fuldkommen eller ncrr faa got>t i forsie Tilftrlde, men kun 
endeel deraf, som dog fan virre tilstrcrkkelig., og nok til at kaste Tror- Dopen 
som er meget lart lidet op ad Stangen, da derimod ved Morteer-Proven er 
Kuglens Vcegt langt siorre imod Krudmcengden end i fsrste Tilftrlde, og altsaa 
kan gisre desbedre Modstands at Krudet desformedelst kan bedre oplofts og vise 
sine Krcrfter i Morteren. I faa Tilfcelde tilkiendegiver Stang-Proven, atKru
det mangler en affine Hovedegenstnber, som er Snildhed og Fyrighed.
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haver samme Egenffaber at virke med, for deftobedre at kunde indrette og bedøm
me forffiellige Slags Mersere.

Men forinden vi beskrive deres Egenffaber, da maae vf ferft betragte, 
hvorledes, i Henseende til Pressionen, at en flyvende Materie, som Vand 
eller Luft, naar sat i Bevcegetse, kan trykke paa runde modsatte Legemer, for at 
anbringe det paa Bomber og Kugler, der fremstiller ffiöndse Flader mod den ms- 
dendeKrud- Materie. . ~

24. Skront Aukores, som har skrevet om flydende Materier, ikke alle 
ere eenige om Forholden af deres foraarsagede Modstand, naar Gesvindigheder- 
ne ere meget forffiellige, saa synes dog Erfarenheden narmeft at ftadfceste den 
almindelige vedtagne Regel, ak deres Modstand er, alting forresten det samme, 
i Forhold til kvadranterne af Gesvindighederne, uden faa Gefvindighederne ere 
overmaade hastige eller og langsomme, da nogle anseer Forholden sterrei det for
ste, og mindre efter sidste Tilfalde,

Man antager og deres Modstand at vorre i Forhold til der Flydendes Tcet- 
hed og Planers Stsrrelft, ffionr dette synes ikke fuldkommen at svare ril nogle 
"Forsog giorte af le Chevalier du Borda.

25. Det er ligeledes antaget, at naar et Flydendes Ansiag er ffraas, 
da fornundffes Kraften i Forhold som Qvadraten, af Indfalds-Vinkelens Si
nus , ril Qvadraten af Sinus toms eller Radius. Skient nogle Forfsg lce- 
rer, at det ikkuns har Sted naar Indfalds-Vinklen er stor.

26. Er Legemes forffiellige Dannelse, dets Stilling, kan da efter Om- 
stcendighederne formindffe eller focstorre Anflaget af den flydende Materie, alt 
som samme derved bliver meer etter mindre skiens, og bliver en Aarsag, hvorfore 
ar en og den samme Kraft af oploft Krud et bliver saa ftor paa en Bombe eller 
paa en Kugle, fom paa deres omffrevne Cylindre, ffionr i Henseende til flyden
de Materiers Ansiag paa runde modsatte Legemer finde vi forffiellige Meeninger; 
thi man finder en Disaugulier fletter, ar en Kugle vil mode samme Modstand, 
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fom dets omstrevne Cylindre, og Professor Moller unserer at Monsr.Norou- 
gues og Monsr. Robins har meent det samme.

Sir Ifaak Newton bencrvneS Adi Euters erläuterte Artillerie Rag. 416. 
for at have antaget Kuglens Modstand ril dens omstrevne Cylindres, som 1. 2. 
og Hr. Leonard Euler gier samme Beregning Pag. 450 og 451. Hr. Bou
ger 03 en Danst Kraft, bestemmer ligeledes Kuglens Modstand til Halvdeelen 
af Cylindrens.

Gravesandudi hans IntroduEtio ad philofophiam Newtonicam 
„de Corporibus motis in Fluidis, baade ved Forjog Pag. 538, som ved 
Beregning Pag. §48, og gier Kuglens Modstand f af Cylindrene, le Compte 
du Goimpu, Hr. Professor Moller ligesaa, og sidste vil uden Tvivl bestyrke 
sin Meening, naar han Pag. XXXV. udi hans Artillerie melder den overeenS- 
stemmende med Sir Newtons 2den Bogs 35-prop.

Uden at ^zisre Anmerkning over disse forstiellige Beregninger, eller hvor- 
fore de mig bekiendte praktiste Forssg ei for deres Ufuldkommenheds Skyld har 
kündet bestemme disse paa det neieste, saa stal jeg allene erindre, at ester de heie- 
re Beregnings-Maader, saaledes som de sindes anforte af Hr. Euler og Kraft rc., 
der bliver Kuglens Tryk Halvdeelen af sin omstrevne Cylinders. -

Da nogle har fogt med Hielp af Geometrien at bestemme dette, 
faa stal jeg anfore tvende Maader, den sidste af Hr. Professor Moller udi hans 
Artillerie, som er anbragt i samme Henseende, og til samme Anvendelse som det 
anfores for hos os. v

rste Maade.
Man forestiller sig at den halve Circuls Omtrcrk Fig. I., er indeelt udi 

en Mcengde uendelige smaae Deele, hvis Ordinater E H og G i ere parallel 
med det Flydendes Ansiag. Formedelst ar E G er meget liden, kan samme an
sees for en ret Linie, og i Felge asTriangulen E F G er ligedannet med Triang
len CEN, saa forholder fe EFzzHI, udi EG—EN: Radius EC.

Uu 2 Betyde
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Betyde vi nu den ganffe Krast, som staaer an udi Punkten E, per- 
pendiculaire paa Circulens Omtrcek, vet) E C, og opløser samme udi Side- 
Krcester, saa kan vi i den foresatte Anflage-Linie O C, udtrykke den virkende 
Størrelseved EH, det er, Kraften formindskes i Forhold fom EC:EH ~ 3 
E G: EF der er" El I > og da dette kan siges om alle de øvrige Deele udi Om- 
rrcekket AD B, og dets imodstaaelrde Deele udi Tverlinien A B, saa bliver den 
gauffe Modstand af Halvcirculen ril dens Diameter formindffet i Forhold, som 
det halve Omtrcek af Circulen til dens Tverlinie, det er ncerligen som u: 7 eller 
i rummere Tal omtrent som 3: 2.

Ligesom Indholden af en halv Circul bestaaer af Summen af alle de mue- 
lige Ordinater som kan trcekkes fra Diametren til Circulens Omtrcek, saa be
staaer og Indholden afen Halv-Kugle afSummen af ligesaa mange Halv-Cir
culer, som vi kan forestille os Ordinater udi en Halv-Circul, og da enhver af 
disse Circuls Omtrcek formindsker Anstaget af den flydende Materie paa sin gien- 
staaende dertil svarende Tverline eller Diameter, i Forhold fom 3:2, saa vil og 
Summen af allede muelige Halv-Circulers Omtrcek, der udgior Halv-Kuglens 
Overflade og bedekker Afsnittet, formindffe det Flydendes Anstag paa Summen 
afalle de muelige forestilte Tverliner, som udgior Circulens Indhold i samme 
Forhold, som 3:2, alisaa bliver efter dette Kuglens Modstand f af sin omffrev- 

ne Cylinders.

. Den anførte Maade udi Mellers Artillerie giver ligeledes denne meldte 
Forhold, naar han, ffient anderledes, gaaer frem Fig. II.

Den ganske Kraft afden elastisk flydende Materie anseet at virke efter Li- 
nen C E, er til den som virker efter ginen EF, fam.Radius CE:CF, og 
som dette har Sted overalt i Buen DE, saa vil den virkelig anvendte Kraftpaa 
Buen DE, forholde sig til den ganffe absolute, ligesom Indholden af CD EF, 
tit rectanguler CD, CF. Felgclig Kraften for Kuglestykket EDH, til den 
ganske " det korperlige Stykke beffrevet af Segmentet CD EF, om Axen 
CD, til ven dertil fvarende Cylinder, beffrevet ved rectangulet CD og F C, 
øg Kraften paa den heele Halv-Kugle, ril den ganffe anveudte Krast, som Halv- 
Kuglen til dens omskrevne Cylindre, der er som ,2: 3.

Den
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Den erfarne Artillerist stadftfter foregaaende Meening, naar han betie- 
ner sig af Kammer-Sperl for at rakke längere med sine Bomber; thi naar Spei
set bliver rigtig afpasser og anbragt, i det Slags Mersere ister, som ere skabte 
saaledce at de kan anbringes med Nytte, saa kastes og Bomben lcengere med, end 
uden Sperl, som foracrrfager, at Krudcrs Virkning anbringer Bomben meere 
samlet og i Anien af Morterens Axis.

Dann nogle Autores efter hvad som er meldt ndi sidste §, antager, at Kug
lens Skakhed formindsker det Flydendes Anflag, saa Pressionen paa Kuglen er 
til sin omskrevne'Cylinders som 1: 2 andre som 223, men andre derimod gier 
dem eens store, saa ville vi i dette Tilstrlde, ligesom man ofte gier i praktiske 
Begivenheder, antage den mellemste af disse Zde til vores Efterretning, hvilken 
da kuns forffieller i fra den stsrste Beregning, thi 4 — f — i.

27. Efter dette saa feer man, ar en Kugle eller Bombe ikke erholder den 
ganske udsvede Krast af Krudet, naar Kammerets Aabning er liig Bombens 
Diameter, men fiinöf af samme: 0g ar man ved at indknibe Mundingen af 
Morteer-Kammerne til en vis Grad, saa Indgangs-Kredsen til Krudet efter 
Omstændighederne bliver mindre end Kiedselen af Morteren, kan tilvejebringe 
Bomben en storre Kraft, hvilket vi, ved at fremsette nogle Exempler vil erfare, 
paa Grund af hvad sagt.

Forste Exempel.

Lad FG — EH der forestiller Diametren til Mundingen kller Ind
gangs-Kredsen til Kammeret, vcere liig-Z- af Bombens Diameter, saa i Folge 
af Geometriens Regler finder vi aten Cylinder, hvis HeidenGO, radius, 
og hvis Bafis er liig Circulen F G, forholder sig nl det af Kuglen svarende 
Stykke CDEF om dets Axis D C , som 1200:1174, hvor da Krudets gan-- 
ffe Kraft, antager for 1200, forholder sig til den virkende Deel paa Kugle- 
Hcrtten EH, som 1200:1174, hvilket efter Foregaaende viser, at Kugle- 
Stykket E H formedelst dets Skakhed kuns formindffer den ganske Kraft 26, da 
derimod, naar samme Kraft antages at have virket mod den halve Kugles gan-

Uu 3 ffe
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stke Overflade, erholdte den funst af 1200 = 800: staaer da Forhvlden af de 
virkende Krcefter i begge Tilftelde til hinanden, som 1200:1174 og 1200: 8oo.

Antager man at FG = E H ndi Fig» Z. at vcrre = halve Kuglens 
Diameter ifleden for i: det er Diameteren af Morteer - Kammerets Aabning 
— halve Bombens Diameter: faa naar vi ester Geometriens Regler gaaer frem 
paa samme Maade som er skeet udi forste Forhold, faa vil den ganske Kraft af det 
elastiske Flydende, som nu forestilles at virke meereadspredende ogmeere skwttds, 
i Folge af en storre Overflade af Kugle-Stykket, formindskes i fterre Forhold, 
end udi forste Tilfcelde, nemlig som 1200: 1120, det er, Kugle-Stykkets Skak
hed formindsker den ganske Kraft 80 isted af 26 efter forste Exempel, Hvorefter 
da den virkelige Kraft paa Kugle-Stykket, bliver tilden, som virkede paa den 
halve Kugles ganske Overflade, som 1120: Z00.

Scet at Morteer-Kammerets Diameter var4afBombens, eller 8 Tom
me naar Bombens var 12, faa ville denne deels storre og meere fkLondft Over
flade af Bomben, mod hvilken den hastige flydende Ild-Materie trykker, for
mindske den ganske Kraft meer end efter andet Tilfcrlde: thi faa bliver paa sam
me Grund som forhen, den ganske Kraft til den virkelige paa Kugle-Stykket 
fom I2OO: 1021, hvor den ganske Kraft som vi have antaget for 1200 bliver for
mindsket 179, og Kraften paa Kugle- Stykket, til den paa halve Bombens 
ganske Overflade som 1022:800.

Betragte vi ved saalcdes at sammenligne de ganske og virkelige Krcrster 
imod hinanden, Hvorledes de storre udsatte Deele af Kuglen > formedelst sammes 

• . storre Skienshed, formindfter Den ganske Kraft af det elastiske Flydende som 
staaer au, saa kan vi og uddrage den meldte Slutning, at man ved ar formind
ske Mundingen af Kammeret, saa at Det til en vis Grad bliver mindre end Kied- 
sclen, kan tilbringe Bomben et storre Stod: thi efter Hvad sagt, saa vil de 
Kammre, hvis Aabning eraf Kiedselens Diameter, v«re meere fordeelagtig 
til Kastets Lcengde, end de som ere i eller f af meldte Diameter, hvilket vil 
forekomme enhver rimelig, som haver nogen Kundskab udi Mekaniken: thi ved 
at giore stråledes Indgangs-Kredsen ril Krudet mindre, ester en saadan Grad 

som
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som Erfarenheden neiere maae lcere os, ikke at stride imod andre Hovedegenska
ber, skeer intet andet, end ar KrudetS Kraft sammentroekkes^ concentreres saa 
at virke meere samlet i Line og Paralel med Axis af Bomben, som skal udbydes, 
hvilket bor fuldkommen overvejes, naar man vil skabe Soe-Morser, der skal 
kaste paa lange Distancer.

Vi synes ncermere at bekrceftes herudi, naar man betragter Morkeerer 
med Globi- og Concave-Kamre, hvilke i Almindelighed ere anseete for at kaste 
paa lange Distancer Æ). Men disse have almindelige« Mundingen af Kamme
ret temmelig snevre, nemlig imellem og -Z- af Kiedfelens Diameter, saaledes 
som det kan sees af Tegningen Fig. I. og III. af de Franske Soe - Morteerer, 
hvor Indgangs-Kredsen eller Kammer-Halsens Diameter er A af Kiedselens 
Diameter, og bliver en af Hovedaarsacserne, Hvorfore de kaster paa saa lange 
Distancer.

Hvad som Moller anforer Pag. XIX. XX. og XXXVI., grundet 
paa de af ham anforte Forsog, og de, som Monsr. Hauksbee har gion i det 
smaae, bekrcefter foregaaende, hvorfore vi og have fulgt hanS Meening iden 
Post, saavidt det angaaer globiske og de Concave - Kamre ister: dog har dette stue 
visse Grcendfer, hvilke man ikke maae overskride, om man vil undgaae andre 
Uleiligheder, hvorom beroreS ved Beskrivelsen over det Slags Morteerer, der 
viser at man ei tor giore Kammer - Halsens Diameter ringere end 1 as Äiedselens.

Under at have Hensigt til hvad som er meldt, om at giore KrudetS Krast 
meere virksom paa Bomben, saa maae man tillige paasee at som

28. Krud -Mcengden bliver anseelig stor, naar man skal kaste paa de lan
ge Distancer, saa maae man tillige have KrudetS Antcendelse for Hine, at sam
me kan got befordres ister i de Prismatiske Kamre hvad man kalder Cylinder- 
Kammere, som til den Ende maae gives en vis Bude, saa ar man maae vige 

noget

i) (gee Peg.’XXVI. ubi le Bombardier Erantis par Monfr. Bellidor, hvor de roeses 
for kastets Lamgde/ hvilket og Erfarenheden siadstrster i de sildigere Tider.
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noget fra hvad vi udi sidste §♦ 27. have fundet til Fordeel for de globiske og for de 
med Pcere-Kamre. Imidlertid vil -h. å $ af Kiedftlens Viide vnre nok tit 
Kammerets Diameter af de cylindriffe, fom Ml kaste paa de lange Distancer, 
og uden Tvivl svare best til det heele.

29. Det bliver og en Nodvendighed, at man vcelger saadanne Figurer 
til Morterernes Kamre, fom kan lade Krudet en frie Indfart, saa det elastiffe 
Flydende uden Forhindring kan udove sit Stod paa det modstilte Legeme, hvilket 
altid bliver en Baade for Morteeren, som derved lider mindre, og deslcengere 
beholder sin givne Figur: Fordeele, fom de globiM, og de Morterer, med 
Parre-Kamre ere norgtede, hvilket og-bliver de stsrste Hoved-Feiler, fom kan 
tillcrgges dem, hvorom meere under de adffillige Morterers Forklaring.

32. Det synes og rimeligt, at man varlger faadanne Figurer til Morteer- 
Kamre, der haver af de mindste Oversiader imod deres korperlige Indhold, faa- 
vidt dette lader sig foreene, og ei er stridig imod de ovrige EgenMber.

Thi da Kraften altid bliver fvagere, eftersom dens Deele bliver meerr for- 
deelt og udstred, men sterre alt forn den bliver meere samlet ril Virksomhed mod 
den væsentlige Deal af Kammeret/ nrod Indgangs-Kredsen til Krudet, hvor- 
igiennem Stedet ledes til Bomben, saa folger, at jo mindre Kammerets Om
stade bliver imod dets korperlige Indhold, jo fordeelagtigere bliver naturligviis 
KrudetS Virkning paa Bomben.

31. Man indrette Bombens Leie stråledes, at Bomben kommer til ar 
ligge i Morterens Axis, til den Ende gier man en lille Afsats fra halve Bom
bens Diameter, saa Bomben ind efter til Kammeret ligger, saavidt man kan til
lade det, teet mod Hvelvingen af Kiedselen, men udefter forfynkeS eüer gisres Lo
bet saa meget storre, som Vindingen eller Spillerummets Storrelfe bedrager sig 
til, saa samme er lige fordeelt om Bomben, saaledes som er viist paa Morterer
ne Fig. III. og VII., hvilket altid bliver til Fordeel for Morteeren, og Skud
dets Vished, uagtet man betiener sig af Kiler for at stille Bomben.

Z2.
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Z2. Fænge-RoretS Plads bor og anbringes efter de Regler, fom Erfa
renheden leerer, best befordrer ril Hensigten, thi dette kan indsiyde til Kastets Længde.

Man kan og spore, saavel af Skrifter, som as de celdere Skydemafliner, 
at man har tcenkt, at jo nærmere man kunde bringe Fcenge-Roret mod Cen
trum Gravitatis af Ladningen, jo bedre til at befordre Antændelsen, som sy
nes meget rimeligt, for saavidtdet sigtede ril Krudets hastigere Forteerelse. Men 
de Forsog som man har giorr herpaa, viser, at det ikke beroer paa Antændelsens 
Hastighed allene, men og efter Manden og Linien, udi hvilken Antændelsen ganer 
for sig: thi de Forsog som Professor Moller Pag» 39. udi hanö Artillerie, item 
Pag. XIX. udi sammes Introduction, anforer at have giort tilligemed Oberste 
Disaugulier, viser, at nanr Fænge-Roret, som vejledte Ilden, var i den 
nederste Ende af Kammeret: da reekkede Mor teer en længere, under forresten lige 
Begivenheder, end naar de vare anbragte, enten i Midten, i Overenden, eller 
paa noget andet andet Sted der imellem: og fliont disse Forsog i det Smaae kun
de behove yderlige Beviser fra Forsog udi det store, saa dog synes den Erfarenhed, 
som man haver saavel i Skydegevæhr som i Kanoner, at bekræfte det samme.

Dersom det er tilladeligt i deslige Begivenheder at giore Slutninger, saa 
skulle man tænke at vore Formcrnd, som har vildet veilede Ilden fra den nederste 
Ende, har foruden deres Erfarenhed iblant andre formodentlige Grunde, i Hen
seende til Kastets Længde kundet havt gde Aarsager for at anbringe dem der.

Forst, at lade Oplosningen og den flydende Materies Bevægelse, som 
tiltager med Antcendelsen, flee sra forste Begyndelse afudi samme Vei eller Flugt, 
som man vilde det udflydende Legeme flulle.

Andet, at det mindste Krud muelig maatte rabes: da det ikke feiler, at 
?o en Deel af det Krud, som ligger under Fcenge- Hullet, sniger sig ftugteSloS 
der igiennem, og vilde end meere saa, naar Fcenge-Hullet var sat meere farlig, 
eller i Midten af Kammeret, efterdi en storre Mængde af den Ild-luende Mate
rie flulle soge sin Vei der forbie, og maatte derved tabes en storre Deel, under 
tillige at fortære og forstsrre Fcenge - Hullet til Skade for Morteeren.

Stye Saml. I. B. X, For
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For det zdie, at Bomben mqatke ligge deStryMere og roeligere imedens 
en sterre Mcengde, om ikke al Krud-Mcrngden kunne blive oploft, der da maatte 
jfolge en storre Kraft tilvejebringe Bomben et sterre Sted, hvilket og synes sna
rere bor skee, naar Krudet antcendeS fra Nederenden af Kammeret, end naar 
fra et farligere Sted. Hvorfore vi holde for, ak F«nge-Reret, anbringes ncrr 
ved Bunden af Kammeret.

33. Havende anfert de vigtigste Egenskaber, som Morteer-Kamre bor 
besidde, hvilke ere grundet paa den Kundskab vi have om KrudetS Natur og dets 
Maade at virk.e paa, item paa de Grunde som Theorien og Erfarenheden lcrrer 
os dcsangaaende, faa ville vi igiennemgaae hosfoiede Tegninger af Morteerer og 
Morteer - Kamre , for at fee, hvorvidt disse ere overeensstemmende med det fore- 
gaaende bestemte, og hvilket Slags best foreener meldte gode Egenskaber.

Vi vilde tillige anfore deres fornemste mig bekiendte gode og onde Egenska
ber: Aarsagerne der har bevcrget Vedkommende, ar forkaste et Slags og vcrlge 
tt andet, under tillige ar anmelde Udfaldet af Prove-Skudene: hvorunder jeg 
maae erindre, ar da jeg ikke har bievaanet selv alle Proverne, har jeg maattet 
forlade mig paa de Beretninger mig desangaaende ere givne, hvilke imidlertid 
ere overantvortede af saadanne Meend, der vare anscete udi deres Embede og pro
veds^ hvis Navne jeg altid ville gisre mig en TEre af ar ncevne, om jeg vidste 
jeg maatte: hvilket jeg finder for got ak erindre, paa det om nogen ligedannet, 
eller med disse normende Morterer, maarre have prever at kaste noget forskiellig 
fra de anssrte Distancer, man da ikke vil henregne samme kil en Feil eller upaali- 
delig Underretning, men hellere til nogen af de adskillige Aarfager, som almin- 
deligen har Sted udi deslige Begivenheder, som til Exempel, forskielligt Krud, 
Ladnings-Maader, heedr eller koldt Veir, Morteerens meere eller mindre fuld
komne Stebning og visse Lob, Bombens ulige Tyngde, ufuldkomne Skabning, 
Ulige Flugt rued Axis af Morteeren under Uofarten, der kan reife sig fra Bom
bens Spillerum udi Lobet rc. Kort, Opmaalings-Maadeene af Distancerne, 
hvilket alt for meget kan indflyve paa Kastets Lcengde, og giere samme forskiel
lig. Imidlertid vil man erfare mine egne Tanker, naar haves Tvivl om de an- 
forte Distancer, som jeg i evrigt har giort mig Flid med ar undersoge, paa der 

de
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de skulle vcrre des paalideligere. Krudets Force er ikke antegnet, men Elftere 
of denne Videnskab, og de, hvis Fag det er, kiender uden Tvivl, ethvert Lands 
Maade at maale Krudets Kraft efter, hvilke ofte ere forftrellige, og vanfteligen 
kan sammenlignes med hinanden: desaarsag ftal jeg allene deöangaaende tiilfeie, 

- (it det Krttd, font er brugt under Proverne, hvad enten saa Engelft eller Franft, 
har vorret dygtigt kicndt Krud ril Kongelig Tieneste, efter ethvert Lands Maade 
at prove det ved.

34 Werteren Fig. L er Tegning af en Franft Soe-Morteer, med Gls- 
bi-Kammer, hvilke h ve voeret brugte ved adftillige Lejligheder, og giort tem
melig god Tieneste, de kaster paa lange Distancer: thi med fuld Kammer-Lad
ning af omtrent 23 Franfte Pund poids de mare > kaster den en 150 pundig 
Bombe udi en Distance fra 18 til 1900 Toifer eller §§86 å 5896 
Danfte Skrit.

Den er stobt paa sin Fod, faet at giere en Vinkel af 45 Grader. Me
tallens Forlighed og Morterens Dimensioner ere antegnede udi Tabellen ved Teg
ningen, alt udi Franft Maal, hvis Fod forholder sig til en Danft, fom 
1034:1000.

Betragte vi den indvendige Deel af denne Morteer, faa erfares at Kam
mer-Halsen er-omtrent ä afKiedfelens Diameter, altfaa er hvad fom meldt un- > 
der §. 26. iagttaget, i Henseende til Kammerets Indknibning, om at giore Kru- 
dets Anflag meere virksom paa Bombeo, hvilket er en af Hovedaarsagerne til 
Kastets Lamgde udi diste Slags Morterer.

Men Kammerets Kugle-formige Skabning lader ei Krudet en ganske frie
Udfart, men heller derudi forhindrer ertdeel, hvilket fornemmelig kanforaarsage

1. ) At Kraften derved formindftes endeel.

2. ) Lider Morteren derved, hvorpaa de Morterer, hvoraf den
ne er en Tegning, kan tiene som et sikkert Beviis; thi de af dem, som have va
ret meest brugte, ere nesten ubrugelige, saasom der sindes adftillige Gruberi

3Ef a Kam-
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Kammeret, i Halsen og i Bunden af Kiedselen, hvoraf nogle kan ansees for 
skadelige, end videre findes Halsen endeel udffudt eller udvidet, ved den starke 
Heede de har udstaaet, hvilket kan meget tillceggeS Figuren af Kammeret; som

3.)  Kan foraarsage at Morteeren er meere uroelig og affpenstig under Af
fyring, hvilket og anføres af Bellicior udi hans Bombardier Pag. XXVI. om 
deslige Morterer, ffiønt dette modsiges af Moller Pag. 72, men forgieves.

De andre Uleiligheder ved diste Morkeer - Kamre ere ubetydelige, fom i øv
rigt kan indrettes at svare til hvad som er meldt under §. 28. 30, 31 og 32.

35. Kiendende diste Morterers gode og onde Egenskaber, og lagende vi
dere i Betragtning de vigtigste Hensigter ved Morser-Kaminernes Indretning, 
som i Korthed efter hvad meldt, fornemmeligen bestaaer derudi, at KrudetS 
Antcendelse kan hastigen befordres i Rum som have de mindste Overflader mod de
res korperlige Indhold; at den opløste Ild-heede Krud-Materie maatte tillige 
udove sine Pressioner i Line med Morterens Axis, saavidt som muelig ffee kun
de, uden derhos at ffade Morteren, men at lade Krudet en frie Udfart»

Saa haver man befundet, at de største afdisse Egenffaber findes udi Mor
teren Fig. I., og findes almindelig i alle globiffe, naar Diametren af Kammer- 
Halsen eller Indgangs-Kredsen til Krudet er imellem i oq 1 af Kiedselens Dia
meter, men det sidste at Krudet ei faa hastig skak ffade og fordcerve Morteren 
ved at lade det en friere Udfart, findes udi de Morterer med Cylindre-Kamre»

For nu ei at følge nogen af diste, som have i visse Maader modsatte Egen
skaber, har man i Tanke at foreene disses gode, og bortrydde deres onde Egen
skaber, forestillet sig andre med de saa kaldte Pcere-Kamre, hvoraf Msrteren 
Fig» IL er en Tegning af en Fransk Søe-Morteer, støbt i Aarek 1765, hvil
ken med omtrent 27 Pund Krud, har kastet Bomben i en Distance fra 1600 til 
1700 T oifer.
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Da man ikke var fornoiet med disse Morterer, deels formedelst de kastede 
ikke langt nok, deels fordi man af deres indholdte Prover kunde mcerke, at Me
tallen ei var meget god, stobte man i de feenere Tider andre med Porre-Kammer 
efter Tegningen,Fig. III. ♦ der forffisller endeel fra Fig. IL

Kammeret indtager omtrent 28 Pnnd Krud poids de mare, med hvil
ken Ladning og Kammer-Speil Morteren har kastet Bomben i en Distance af 
i goo Toiler rumt, lobende tilbage paa sin Blok under Affyringen 5 Fod.

Morteren veier 9765 Franffe Puud. Planen af Foden viser, at Morteren 
er giort til at dreie sig paa sin Tap, ifolge at Buerne, fom beffriver Enderne af 
Foden er beskrevet fra samme Centro som Tappen, og er dermed concentrique.

Dimensionerne og GodfetS Forlighed er paaffrevet begge Mortererne saa- 
ledeö som Tegningen det fuldstandigen udviser i Tomme og Liner Fransk Maal.

Prover manFig. III. efter foregaaende Poster, da finde'vi, efter hvad 
som er meldt §♦ 27., at man har sogt at giore det oploste KrudS Pression, saa 
meget det kunde ffee, paralel med Morterens Axis, desaarfag er Kammer-Hal
sens Diameter kuns 5 Tomme, mens i den 2den Morteer Fig. II. er den 

6 Tomme.
Paa det at KrudetS Antcrndelfe frille efter §. 28. desbedre befordres, har 

man giort Kammeret vidt i Bunden, som beffrives ved en halv Circul 10 Tom
me i Diameter, saa dette Kammer bestaaer af en halv Kugle, hvortil er anbragt 
en fortet Conus, til hvis everste Circul steder Halsen, som udgier en 
Cylinder.

Det vil og let paassionnes ar det oploste Krud har mere skiens eller frie 
udfart end udi den globft'ke, og saaledes svarer denne Morter bedre til hvad som 
er melt under § 29 end hin Fig. I, men dette udagtet saa stodcr dog Krndet an 
mod den ffiendse Overstade, ister ved Udgangen af Mundingen, og der soger at 
udvide samme, hvorved baade endeel af Kraften tabes, som og Morteren der
ved kan beffadigeöved at bruges meget, ligesom man under prove Skuddene har 

3c F 3 kundet 
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kundet mærke, efterdi, at Halsens Aabning allerede var bleven noget stsrre, 
hvilket Mont ei af Betydelighed under faa faa Skud, faa dog nok til at vise at 
man ei tor giore Indgangs Kredsen til Krudet for snever, men at dette haver sine 
visse Grændser, saaledes som blev erindret i Slutningen af § 27.

Derimod svarer ikke dette Kammer faavel efter § 30, formedelst det har 
storre Overflode imod sit korperlige Indhold, end den globiffehar imod sin, hvil
ket Geometrien lærer os.

Hvad som er meent §. 31. at indrette Bombens Leie saaledes, at den kan 
ligge desbedre i Linien af Morterens Axis, er viist udi denne Morteer, og Fæn- 
ge-Reret er ligeledes boeret faa at veilede Ilden i Under-Enden af Kammeret 
efter §. 32.

Skiont Vedkommende ei var misfornoiet med denne Morteer, faa dog 
havde man ventet storre Fuldkommenheder hos den , fornemmelig i Henseende til 
Kastets Længde, som man havde onffet med fuld Ladning og Kammer-Speil at 
have været længere paa den faste Jord.

Betragter man denne og deslige vægtige Morterers Kostbarhed, item den 
store Mængde Krud, som medgaaer med fuld Ladning, de Uleiligheder disse der
ved kan mode under nogen vedvarig og gesvind Fyring, som kunde vente samme 
Skiebne som de Engelffe for Havre de Grace og Cartagene, der forme- 
delst'den store Hcede bleve giorte ubrugbare, og man meener det er mueligt at tik 
veiebringe andre Morterer, der ere mindre kostbare, og som kunde kaste omtrent 
paa ligesaa store Distancer, med mindre Ladning Krud, saa at de deels derfore, 
deels formedelst Kammerets Skabning kan bedre vedligeholde deres Figur, og 
paa det Heele giore bedre og længere Tieneste, saa bliver saadanne altid at vælge 
for disse, Hvilket nogle Jern-Morterer, stobte i de sildigere Tider,, som jeg har 
seek i Aaret 1772 og 73, giver mig Anledning til at meene, og hvorom jeg nær
mere skal melde ved Beskrivningen af de CylindriM Morterer, efter at have be
skrevet den Engelske Soe-Morteer.
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36. Den Engelske Sse-Morteer forestilles ved Tegningen Fig» IV. 
Plade 3», hvis Dimensioner tilligemed Godsets Forlighed er skævet paa Teg
ningen i Tomme og Liner Engelsk Maal.

Denne haver en afkortet Conus til Kammer. Diametren afdens siorste 
Afsnit, som er ved Indgangen af Kammeret er i af Kiedselens Diameter.

Den-mindste CirculS Diameter taget ved Centro til Buen, hvormed Bun
ds» af Kammeret beffrive6'n§ af den forste,, eller lug halve Kiedselens Viide.

Saa at Diameterne af Kiedselen

af Kammerets storste Circul

item af Kammerets meldte mindste Circul 

staaer til hinanden som 4.3.2.

Kammerets Lcengde er til Kiedselens omtrent —21: 23, og Kiedselens 
Viide til sin Lcengde, som 6:11, hvilket viser at Kammerers Figur er meget 
conifY Det er derhos meget langt, og i Haab at Krudet desbedre skulde for
brændes, er Kiedselens Lcengde ncesten 2 Gange dens Viide eller Calibers da der
imod i de andre Morterer er den kuns omtrent il Gang, hvorom vi have allerede 
giort Anmerkning §. 20. ' -

Kammeret indtager rummelig 33 Engelske Pund Krud averdu poids, 
som udgior omtrent 29! Danske Pund, med hvilken Ladniitg den kaster Bomben 
i en Distance af henved 6000 Danfk'e Skridt. Bomben blev under Preve-Sku- 
dene anbragt lige til Krudet, saa intet var Ver imellem, og Morteren var for- 
styttet, saa at den ikke kunde rykke tilbage under Affyringen.

Den anforte Distance af Professor Möller Pag. XXV. efter detMahom- 
stkeForsog med en ncesten lige skabt Morreer indvendig, er 4570 Yards eller 6633 
Danske Skridt: andre har berettet mig, den kastede endnu lcengere, hvilketog 
nogle af de Franske Officerer, som vare tilstede da Havre de Grave blev bom
barderet af de Engelske har meent: men dette uagtet ville vi ikke antage deres stsr- 

ste 
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sie Kast for hoiere end 6000 Danske Skridt, naar end alting er paa der fordeel- 
agtigste indrettet til Kastets Lcenge.

De Mersere siebte efter denne Tegning ere meget svcere, thi deres angivne 
V«gt ec 87 Engelske Centner eller 9744 Engelsks averdus poids Pund, som 
udgier omtrent 8700 Danske Pund, hvilken store Vcegt reiser sig af Morterens 
store Lcengde.

Den er stobt med Tapper, for at stille under forskiellige Vinkler, og Rå
perten indrettet saaledes den kan dreies om en Tap.

Prove vi denne Tegning efter foregaaende Regler, da vil man finde, at 
den ikke svarer til hvad som er melt under §. 27; thi Mundingen af Kammeret 
er ä af Kiedfelens Diameter, hvilket uden Tvivl er giort i Tanke, at KrudetS 
Anteendelfe, fkutte uagtet Kammerets store Lcrngde befordres, og at det oploste 
Krud skulle tillige erholde en frie Udfart, .desaarsag svarer den nogenledes ester 

28. meget vel efter §- 29, men flet ikke efter 30 og 27,

Den deeltager da altsaa ikke udi.de Egenskaber fom den egentligen skulle, 
men at man maae henregne Kastets anseelige Lcengde fornemmelig til den store 
Ladning Krud, til sammes ubehindrede frie Udfart, og hertil kommer KiedselenS 
store Lcrngde, som maaskee uagtet, hvad vi have anfort §. 20. kan hertil bidrage 
noget, saaledes som dette Kammer i ovrigr er indretter med saa stor en Lad
ning Krud.

De fornemste Egenskaber, som de Engelle finder hos disse Slags Mor
tererer, for at give dem Fortrinet for andre, maae bestaae derudi, at de med an
dre coniske Kamre lader Krudet en frie Udfart, og desformedelst kunde ventes 
megen Varighed under lang Tieneste: item at vcere roelige under Affyring.

Men da Kastets Loengde er en Hovedsag for See-Morterer, som vi ncer- 
mere vil erfare, og diffe Slags Morterer, om at kaste til de meldte anseelige 
foregivne lange Maal, udfordrer en stor Morngde Krud, hvis store Heede de 

ikke



St. Afhandling om Fyrmsrsere eller Morterer rc. 353 

ikke kan med nogen vedvarig og tillige gesvind Fyring udholde efter $. 21. faa fal
der Hovedsagen, som derved ssulle soges, bort.

Ved at formindske Krudmcengden fra 32 til 15 og 12 Pund Krud efter 
General Bsrgard, og flere erfarne Officerers Underretning, Pag. 84 og 85 
Mellers Artilleri^: da martre jo Kastets Leengde derved meget formindsses, if.tr 
na ar man betragter hvad meldt under 18 vg 21, naar Kammeret ei er fuld, 
men et ledigt Num imellem Bomben, soru her bliver tilfaldet, hvorved disse 
Slags Morterer, som ei synes, efter hvad fagter, beqvemme ril at kaste paa lange - 
Maal, end gieres hertil meere ussikkede.

Man kan ellers meene, at Autor af disse Morterer, ved at indrette Kam- 
merne ril at indtage en fan stor Mcengde Krud, har tcrnkt derved ar erstarre det 

/ Tab, som deres Kammer-Figur kunde forvolde i Kastets Lcrngde, uden ar giere 
sig Tanke om hvad Virkning en stig Marngde antcendt Krud kunde foraarfage paa 
Metallen, som de sildigere Tider har viist at vare alt for betydelig.

Naar Moller udi hans Artillerie Pag. 85/ 86, 87 og 88, bererer de En
gelsse See - Morterer, da laster han dem baade for Kammerets Skabning og 
Storrelfe, som for Morterens store Veegt, Hvorunder jeg finder nedvendig atan- 
merke, at dersom Metallens Ferlighed og Tykkelse kan efter Pag. 88. vedlige
holde längere Heeden, og deöaarsag hielpe til at befordre Metallens Smeltning, 
faa kan dog ei Morterens store Vcegt tillcegges efter Pag. 86. at tilfsie Bombssi- 
bet Skade, efterdi den hellere befordres til Morterens Roelighed under Affyring.

Forsvarerne af denne Morteer tillade os derfore at sige, at dersom den ikke 
"efter foregaaende Aarsager findes ssikket til at kaste paa lange Distancer, faa bli
ver den og for kostbar og uhandelig til at bruge paa de mindre, Hvortil man kan 
valge andre mindre kostbare, og medbringer flere Fordeele.

37. De Indvendinger, som kan giores imod de Morterer med cylindrisse 
Kamre er mindre betydelige end imod de meget eonisse , mens ssisnt jeg meener, 
de cylindrisse kan giores meere fuldkomne i deres Slags, faa tanker dog ei alle 
udi den Sag som jeg; thi herom findes forssiellige Meeninger.

XTye Saml. I. 25. P Y Vi
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• Vi have udi det foregaaende sogt at vise Aarsage», hvorfore de Morterer 
med globiffe og med Pcrre-Kamre kaster saa laugt, Aarsagen til dereß Valg, 
paa de Steder de findes i Brug, tilligemed deres gode og onde Egenskaber. As 
dette, som sagt er om de meget eonifke,. erfarer man, at den Slags ister er sva
rer til Hovedhensigten, hvilketikke stemmer overeenö med hvad Hr. Bellidor 
anferer udi sin Bombardier Pag. XXVII., hvor han giver de coniffe Fortri- 
uet for de cylindriske Morterer, hvilke sidste han laster meget Pag. XXV.

Fsrst fordi han paastaaer, at Krudets Antccndelse ei befordres saavel, som 
Adi andre.

Deels fordi han meener, at man sielden finder de cylindriske Morterer 
stobte stråledes, at.Axis af Kammetet er i lige Linie med Kiedstlens, hvilken 
Feil i Stobningen og Udboringen dog ei kan tillegges allede af ham anforte Folger, 
men som kan tillige reise sig af andre Aarsager.

Og endelig lastes de, fordr at de ikke kaster Bomben saa langt, ftm andre 
gier i Forhold til Krud-Msmgden §. 22.

Men herimod synes der mig man kanerindre felgende, som besvarer fore- 
Zaaende Indvendingerr

Dersom Vilden af de cylindriffe Kamre er meget liden imod Lcengden, da 
befordres ikke Krudets Antceuvelfe faaledes fom det bor, eller stråledes som det 
kan. Men dersom dette for sterste Deelen kan haves, i det mindste saa got fom 
i andre Slags der ncermer sig deres Skabning, ved at give Kammeret et rigtig 
Forhold, uden at tabe klendeligen af andre Egenskaber, men derhos at vinde i 
andre, saa falder den forste Indvending bort, eller i det mindste ei bliver 
betydelig..

Det andet er en Feil af Stöberen, men da der er ingen gyldig Aarsag, 
hvorfore disse ece meere vanskelige at stöbe eller rigtigen at Udbore end andre, hvil
ket jeg har havt Leilighed til at erfare' af kyndige Mcrnd udi der Fag, saa forsvin
der ligeledes den Indvendings ' '

Hvad
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Hvad sig Maaletö Lcengde angaaer de kaster paa, nqar de. for det gdiela-- 
"sies fordi at de ikke kaster faa langt som andre gier, i Forhold til Krudmcrngden, 
da har man Aarsag til at troe, af ben forste Indvending angaaende KrudetsFor- 
brcrndelse, at den Slags Cylindre-Kamre udetr Tvivl har vcrret meget smalle, 
"giorte til at kaste paa korte Distancer, faa aeKrudet ei har bleven oplost til den 
^Cirad, fem det mueligen kan i andre, naar Kammeret har stt rette Forhold, og 
altjaa ei har kundet udove sin Kraft faa fuldkommen, fom det maatte i andre, 
^hvor Aarsagen til stig Uleilighed paa det beste er hcevet, hvorfore man ikke for 
meldte Aarfager kan med nogen Grund forkaste de gode ft'abte cylindriske Mor
lerer, eller anses dem ubegvemme, og dette saa meget desnrindre, da man i de 
seenere Tider haver Prøver paa de kaster tcengerevnd de meget coniske, og bliver 
en Aarsag hvorfore Hr. Möller anseer de cylindriske bedre end de coniske, og 
soier dem ncrsi efter de med Pcere -Kammer, anseende de meget coniske for de 
mindst beqvcmme af alle de meldte i Henseende til Kastets Lcengde.

Det almindelige Valg ide seenere Tider blandt disse meldte 4 Slags Mor
tre, bestemte til at kaste paa lange Maal, falder enten paa de med Parre- eller 
med Cylindre-Kamre. Nogle voelger de forste, andre de sidste.

Moneer-Tegningerne Fig. II. og III. med Pcere-Kammere bekrcefternok
som, at man udi Frankerig, paa den Tid de siebtes, gav disse Fordeelen, sorde 
andre, naar de vare bestemte til at kaste paa lange Maal.

Og en See - Mortecr efter Hr. Capitain og Teimesier Billes med Pcrre- 
Kammer, dog indrettet til en mindre Ladning Krud end de anførte Franske, nem
lig til 20 Pund, har efter erholte Underretning viist sig fortreffelrg, baade i Hen
seende til Kastets Lcrngde, som til de udholdte Prover.

Forsvarerne af de cylindriske Mersere have igien deres Aarsager for at 
vcrlge disse, og de sildigere Tider bekrcrfte deres Beqvemhed, ikke allenesie paa be 
forte Maal, hvortil be i Almindeligheb bestemmes afben største Deel, men end
og paa de lcengste. Men herom skulle vi neiere kunde bomme, veb at prove de 
sylinbriM efter de forhen anførte Regler, ligesom vi have giert veb de andre.

P y 2 384
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38. Fremstrtte vi til denne Ende Fig. V. Plade 3., som viser den ind
vendige Skabning af en 150 Pundi.ger Morteer med Cylinder-Kammer, saa 
finder vi ar Kiedselens Diameter er i Dansk Maal 123 Tomme.

Kiedselens.Lcrngde - - - igi

Kammerets Lcrngde - - - 18

Dets Diameter - - - 7.

Blutden af Kammeret er beskrevet med en racfius, fom er lig halve Kam

merets Diameter, hvilket er en almindelig Maade ar futte Kammeret paa i de 
nyere Tider, faa Kammeret befiaaer af en halv Kugle, hvortil er feieren 
Cylinder.

Dette kan indtage rummeligen 20 Danffe Pund Krud, med hvilken Lad
ning den kaster Bomb.n under en Vinkel af 450 udi en Distance af omtrent 5000 
Danske Skrit.

Med 15 Pund drives Bomben i enDistanceaf4000 til 4300.

Med 9 Pund - - - 3000 tit 3300.

Prove vi denne indvendige Skabning af en Morteer efter de forhen anfdr- 
te Poster, saa vil man erfare, at Kammerets Diameter er indrettet ganske vel 
efter §. 27., der byder at gioke Indgangs-Kredsen til Kammeret saa sncever, som 
de andre ovrige Egenffaber vilde tillade det at ffee; xt[n ved at sammenligne den 
Deelmed doandre Morterer,saa er Kammerets Diameter udi denne ^afKiedfelens 
i den Glvbiffe Fig. I. og den med Pcrre-Kammer Fig. III. - A 
i den med P^re-Kammer Fig. II. - - - ; f
og i don Coniffe Fig. IV. er Diameteren afKammeret - -' I afKiedfelens,
hvor da Fig. V. hvad stg den Deel betreffer, meest ncermer fig til Fig. II.

Man kan ikke vel giore Kammeret snevrere udi diste Slags Morterer af 
den Calibre, uden at mede foregaaende Ulejlighed anfsrt af Hr. Bellidor, og 
ot siode an imod den paafolgende Artikel §. 28., hvorefter Kammeret skal have 
«n vis Viide, paa det at KrudetS Antcendelfe desbedre kan befordres, hvilket og 

kan 
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kan siges herudi at vare iagttaget,, i Henseende ril Kammerers Viide, men ikke 
i Henseende til Vers Langde, saafom det kan anseeö for langt om at svare fuld
kommen efter §. 28»

Hvad fom er meldt under §. 29. at lade Krudet en frie Udfart, om ei at 
formindl'ke KrudctS Kraft, og rillige saavidt muelig forebygge at Mundingen af 
Kammeret ei ^al beskadiges ved Kruders Udfart. Dette maae have Sled udi 
de cylindriske Kamre, hvis Sider lobe paralelle med Morterens Axis.

Men dette Kammer svarer ikke saavel til hvad font er melt under §. 30., 
der byder at vcelge saadanne Figurer der haver tillige af de mindste Oversiader imod 
dereö korperlige Indhold, til hvilken Ende Kammeret maatte giores kortere.

De ovrige 2de Poster kan altid opnaaes udi denne Slags.

39. Det bliver da en Nodvendighed, efter §. 28. og 30. at giere Kam
meret Fig. V. endeel kortere, om at soreene bedre de meldte Egenskaber.

Forkorter man det da saaledes, at Bundstykket af Kammeret, eller halv 
Kuglens Dybde db Fig. VI. er 3! Tomme, den svrige Deel af Kammeret 
b c " 7 Tomme og heele Langde af Kammeret ioi Tomme, saa bliver Cylm- 
dren som feies tt' Halv-Kuglen ligsidig, som deftobedre vil kunde svare til 30. 
efterdi der bliver iblant de Figurer (som efter foregaaende Poster haver de meest 
samlede Egenffaber) den som tillige haver afde mindste Omfiader mod dets korper
lige Indhold.

Men da et saadant Kammer, vil kuns rumme omtrent tit Pund Krud, 
saa vil en Ladning skiont fordeelagtigen anbragt, formodentligen ei vare stor nok 
til at kaste saadanne Maal, som imellem begieres til Soe-Bombarderinger 
hvorfore der maae gieres nogen Forandring herudi, og Kammeret indrettes til 
at rumme en storre Ladning Krud.

40. Efter den Erfarenhed man har havt i de seenere Tider tor man ei an- 
satte Ladningen heiere end til 15 Pund Krud, om Morteren, stobt af den al
mindelige brugbare Metal, skal til nogen Varighed med aesvind, dog ei uswdvan-
lig Fyring udholde Krudheden.

Py 3
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Med en saadan Krudladning oplofts Kruder bedre efter giorte Forftg, end 
i de foregaaende store Ladninger, i det mindste har man ei kundet sporet saaledes 
til det modsatte, naar man har ffudt med Kanoner af 24 og 36 Pu»diger, ladet 
med 15 Pund Krud, som naar man har foreger Krudladningen, thi naar den 
har vceret sterre, har man kundet opsamle en fierce Mcengde af heele uoploste 
Krudkorn, som ubeskadiget ere blevne udskudte, og som naar autcendte, har ' 
gi ort sin fulde Virkning som andet Krud.

Man har Eempler paa, at Metal-Morterer har kundet udholde temmelig 
vel Heeden, og vceret brugbare efter at have kastet et anseelig stort Antal Bom
ber med 18 Pund Krud: altsaa at formode, ar Morterer, 7 hvis Kammere ere 
bedre skikkede, saa efter §. 29. at lade Kruder en friere Udfart, vil alting for
resten vcere varigere med 15 Pund.

Indrette vi da herefter et Kammer, der svarer til 28» og 30., uden til
lige at st.'de an formeget imod hvad fom er meldt under 27., og ved Hielp af' 
de givne bestemte Ting, nemlig I af KiedftlenS Viide efter §. 28., som i disse 
store Aborterer maae vcere 12I Tomme Dansk Maal, item af Kammerets Lad- 
ding, som vi har antaget for at vcere 15 Pund Krud, seger Kammerets La'ngde 
til Morteer - Tegningen Fig. VIL Plade 4., saa sinde vi ftmme bliver 12? 
hvoraf 34 Tontme beskriver Bunden af Kammeret, og bestemmer KuglcstykketS 
Heide, de evrige 8- Tomme bliver Lcengden af den anbragte Cylinder til Kugle- ■ 
stykket, som uden Tvivl paa det Heele vil bedre svare-til Hiemedet, skienr Cy
linderen , for ikke at tage formeget efter §. 27. ikke er ligsidig, men kun ncerligeu 
saa, thi Lcengden af samme staaerFl Viiden, som 8^: 7i: hvorved Kammeret 
paa det Heele bliver indrettet ar kunde svare til alle de foreMevne Poster^ og des- 
aarfag kan love at deeltage udi de samlede deraf siydende Egenft'aber, der bestem
mer en god og begvem Morteer.

Et saadant Krudkammer vil da, som meldt, rumme omtrent Pund 
Krud, som vi for meldte Aarsager antager for den storste Ladning: dog vil jeg 
ikke undlade at melde, at andre ere af den Meening, man kunde pette den stor- 
ste Ladning til ig Danske Pund Krud, Ment deslige Kammere ei maatte blive 
saa fuldkommen i deres Slags.

Hvad
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Hvad som fornemmelig efter ar have taget de forskiellige Slags Morterer 
i Betragtning, har givet mig Anledning til denne Meening, for derefter at ind
rette og bestemme Morteer-Kamre, som ffulle kaste paa lange Distancer, ere 
nogle pundige Jern-Morterer, bestemte til Soe-Batterier. Disse havde 
Cylindre-Kamre, fom kunde indtage 12 Pund Krud, med hvilken Ladning de 
efter givne Beretning kastede Bomben udi en Distance af henved §276 Danslke 
Skrit, det er nærligen ligesaa langt, som hin med Pære-Kammer efter Fig. III. 
hvilken Distance, som uden Tvivl vil forekomme enhver temmelig lang, maae 
fornemmelig tilffrives Kammerets Figur.

Disse Jern-Morterer vare ftsbte med Tapper, og Mortererne vare for
stottede, faa at de ikke kunde rykke tilbage under PrsveSkuddene, saaledes som 
det ffede med hin Fig* HL, hvilket har kundet foraarsage noget kilKastersLæng- 
de, og desaarsag anfercs som en Fordeel den Cylinder-Morteer har havt, frem 
for den anden meldte under Prove - Skuddene.

Da Tegningen Fig. VII. er giort til at rumme storre Ladning, nemlig 
15 Pund, og er indrettet efter foregaaende Grunde, da tor man og rimeligen 
forsikre sig, at den kaster længere end den berorte, hvorom man nærmere vi! kom
me i Erfaring ved at siobe en saadan Morteer, eller af den Slags, som nærme 
disse: hvilke ved at undergrave de noicste Prover, vil nærmere forvisse oS om 
Sagens Rigtighed, og give os de fornodne Oplysninger, til at fastsætte de mee- 
re rienlige, om ikke de beste rimeligste blaut de bekiendte Morfere for vores 
Tilfælde l).

Man tör og bor et forinden stig Forseg bestemme Kastets yderligste Længde 
sg de formodentlige Fordeele, fom man rimeligen forud maatte love sig; thi Er- 

faren-

T) Naar vi for de forhen cmfsrke Grunde have vælget disse korte Cyliudre-Kammere, 
faa vil man et derved nægte at de Kammcre som nærme sig lidet til Pare-Fig«- 
ren, jo kunde gisre nærligen eller lige Nytte, naar rneite Poster som bestemmer 
Morterens Egenskaber nole iagttages, men det herefter end videre tilfsiede om 
de cylindriske, og det ganske taget i Betragtning, saa beholder weite Kammer-F i- 
Suv ester mine Tanker de fleste Fordele-



z6o St. Afhandling om Fyrmorsere eller Mortere rc.

farenheden, som i Almindeligheden er den'beste Vejledere, har viist, hvor ned- 
vendig Forseg er, udi der Store, naar det giclder om, disse Slags praktiske 
Underssgelstr.

Kan man et forinden stig Forsog bestemme der egentlige Maal, som cn 
faadan Morser man tte kaste sin Bombe paa: saa vil imidlertid de evrige betydeli- 
Fordeele, nemlig Morsens sterre Varighed, mindre Kostbarhed, da den veier 
efter den hcieste Beregning kuns omtrent Ocoo Pund, det er 3457 Pund min
dre end Morsen efter Fig» III., og 2700 Pund mindre end Fig. IV., item 

- den mindre Ladning Krud/ disses Roelighed under Affyring, og Vished at fty- 
de med, naar de blive siebte og borede til beste Fuldkommenhed, altid give disse 
Fortrinet for hin.

De Aarsager som har fsrmaaet Vedkommende udi det Fag paa adffillige 
Steder, at indrette deres Morterer til at indtage faa store Ladninger Krud-, som 
vi af anferte Morterer kan erfare, ere uden Tvivl fornemmelig: at Bomb- 
Skibene, kunde kaste deres Bomber ind udi de belejrede Steder paa saadanne 
lange Distancer, der man tte giore Fjendens Skud uvisse, og mindre farlige 
for Skibene.

De have saa meget nteere Aarsag at vcelge Soe - Morterer som kaste langt, 
som en Morteer', anbragt ister paa et lidet Skib ei kaster, alting forresten det sam
me, saa langt som paa et Batterie, oprettet paa en fast Grund, hvilket ikke gi
ver efter, saaledeö som et flydende Batterie, der ladrr sig trykke ned i Vandet 
under de svcere Morterers Afftydning j/l).

Hertil kommer Fartoiets Bevcegelse, der forandrer Skyde-Vinkelen, hvil
ken i vores Tilfcelde almingelig erden, under hvilken Morteren ffulle rcekke leengst, 
men fom bliver ved Overholdninger og Duninger snart sterre, snart mindre, og 

folgelig

Jeg har ikke kundet erholde nsie nok, hvorvidt et bekiendt Skib, er veg stig Fy
ring bleven nedtrykket udi Vandet, hvilket og er heel vansselig at kunde iagttage 
saa nsie som det indkratves, naar man derfra vilde udlede sig Kraftens Storhed. 
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folgelig Distancerne med dem. Hvilke Misfordeele, som Morterer paa fast 
Grund ikke ere underkastede, man har segl at erstatte, formedelst den meldte 
store Ladning, men som der anførte, om de Engelle store Morterer har viist, 
Metallen ei kan udholde, helst naar, for at benytte sig af en beqvem Tid og 
Soe-Leilighed, man vil fordoble eller haste saa meget muellg med Skuddenes 
Gesvindighed.

Man har, i Tanke at afhielpedenne Mangel, og forebygge Metallens Smelt- 
ving, foresiaaet tynde Blye-Karduser, hvor Kammerets Figur tillod deres 
Brug, som i de cylindriske: men disse svarer ikke godt nok til Hiemeedet, i ser 
til Sses: thi den store Heede gier disse strap ubrugelige, som bliver vansselige 
igien at tage ud, ister om Natte-Tider, og folgelig forsinker Tiden, som paa 
Soen er kostbar, og hvor man i Tid af en alvorlig Bombardering, almindelig 
Hver 6te og/de Minut udssyder en Bombe fra en Morteer, saaledeS fom Ved
kommende har stadstrstet det.at vcere ssect paa adssillige Steder. -

Jeg haver allene aufert dette sidste for at vise Nødvendigheden at have 
Soe-Morterer, som, hvor det behoves, kan'rcrkke laugt. Men dersom dette 
tilligemed de ovrige Eaenssaber tcenkeS efter, hvad som er meldt, , bedre at op- 
naaee udi denne fremsatte end udi de beskrevne, saa haver jeg og Aarsag for at 
give dm Valget.

I Henseende til den udvendige Figur, da er samme vilkaarlig. Hoved
sagen bestaaer i at anbringe Godset saa fordeelagtig ril Styrke, som muelig, og 
i ovrigt at giere Morteren simpel, for at undgaae unyttige Omkostninger i Ar- 
beidslon. Vi have derfore, i Henseende til Metallens Fsrlighed taget Morte
rens Roelighed under Assyring i Betragtning, som man ister bor, naar Morte
rer ssal bruges paa Skibe, da man hellere bor giore dem for svare, end for lette.

Godset er fort nok til at imodstaae fuld Ladning Krrid, naar den or af Me
tals meneisaa for, at man kan bessylde Morteren'fvr at vedligeholde Heeden, og 
forhindre Morterens Afkioling meer end almindelig maae ssee.

Saml, I. B. 3r
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Man kan endnu tillcrgge de cylindriske Morterer andre mindre betydelige 
Fordeele.

Man afviffer dem folgelig, og igien lader dem snarere end de g^obisse, 
som naar de ere meget Heede, ndkrcever sterre Forsigtighed og Tjd til at lade.

Dersom man vil formindffe Ladningen, for tillige at formindske Heeden, 
og man vil betjene sig af Kammer-Speil, for derhos ikke at tabe for meget i Ka
stets Lcrngde, faa skeer delte bedre i de cylindre end i de huule Kamre, ifslge af 
deres Figur, faafom Krudek med sterre Fordeel lader sig udi de cylindre bedre 
indsintte, og Rummet tillige kan derved bedre opfyldes.

Dog vil jeg ei hermed anfee dette som en Nodvendighed, efterdi man for 
adskillige Aarsager ei bor benene sig af Kammer-Speil, i hvor forsigtige de end 
kan vcere indrettede, med Udkicebninger og Huller.

Desom foretrcrkkerStebningen med fuld Masse for hin med Kierne, vil 
paastaae ar de Morterer med Cylindre - Kammere lader sig efter forste Maade let
tere og fuldkomnere stebe, errd de globiffe og concave, hvis Kammere ikke lader 
sig udbore saaledes fom de cylindre, men maae stobes med Kierne: dogforstaaeS 
herved de Morterer, som ere ffabte saaledes, og hvis udvendige Figur tillader 
Boringen.

Men de forffiellige Meeninger om disse Slags Stebnings-Maader> hvor
om jeg tilforn har^meldt, ar ville berere, haaber jeg ved Tid og Lejlighed ar fore- 
legge dette hsie SelMb.

Tabelle
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Tabelle, fom viser Metallenö Forlighcd og Dimensioner paa cn Soe- 
Morteer 'med Globi-Kammer fom indrager 24 Pund Krud

Franff Bagt.

Z; 2 Tabelle

Fod. Tom. Lmer.
Fra Morterens Middel-Line rilAgterkanten af Foden. I 4 6
La'ngden af'Morscns Middel-Line, fom gier med dens

Fod en Vinkel <if 45 Grader. - - - - 3 4 s

Kredse lens Diameter. ------- - i )
Samme er lang -------- * i ■ 6
Kammer-Halsen lang ------- - - 2 6
Halsens yderste Diameter ------ - - 5 6

inderste dito ------- - - 5 4
Kammerets Diameter ------- - - - ' 10
Metallen over Kiedfclen ryk ----- - - 6 s

Diameter over Mundingen ------ r 2 i 3
Frisen paa Mundingen ------- - - 3 3
Halsen af Morteren lang ------ - 4 4
Virden over Halsen ------- - i li -

Kiedselen lang til Kammer-Halsen - - - - - i 6 6
Stoffen som er over Kammer-Halsen - - - - 2 6
Diametren over Kammeret - - - - - - 2 3 6
Fra Morterens Middel-Line ril Pderkanten af Morteren,

■ hvor samme Dicerer Foden - - - - - - 6 6
Fra Morterens Axis til Forkanten afMorteren - - i IO 6
Foden lang --------- - 4 4 9

bred --------- - 2 2
tyk --------- - - - 4 -

Hagen hoi med Foden - - 10 -
tyk --------- 5 9
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Tabelle, fom viser Metallcns Forlighed og Dimensioner af en 
150 puudig Soe-Motteer med Cylindre-Kammer, der 

indtager 15 Pund Krud.

Nogle

Fod« Tom. Liner.
Agter fra ril Morterens Middel-Line - - - - I 4 3
Loengden af Morsens Middel-Line, fom med Foden giør

en Vinkel af 45 Grader. - - - - - 3 6 -
Kiedselens Diameter - - - - » - - - i 0 6
Diw neden over Centro af Bomben - - - - i - 5
KiedselenS Lcengde indvendig - - - - - - i 8
Kammerets Langde - - - - - - - - i 3

Diameter - - - - - s - - 7- 6
Radius fom beskriver Bunden af Kammeret - - - 3 9
Det oversie Stykke eller den anbragte Cylinder lang - - 8 6
Metallens Tykkelse over Mundingen - - - - - 5 -
Diro indvendig for Hoveder - - - - - - ■ -. 4 6
Dico agter paa Forstykket - - - - - - - - 5 - ■

Dito over Kamnrerer - - - - - - - - - 7 6
Radius som beskriver det ene Stykke af Kiedselen over

Kammerets Bund - - - - - - - I 10
Den udvendige dito, som beskriver det underste Stykke

ned til Foden ----- - - - - - 10 2
Foders lang ------ - - - » 4 4 -

bred ------ » * - - ■ 2 4 -
ryk ------ - - - - - - 4 -

Hager hoir med Foden - - > - - - - > - 10 -
tykt ------- - - - - - - 4 6

Agter fra tik Kiedselen - - - - - - * - 6 4
Forfra ril dito ------ - - - - i 2

■ Fcenge-Panden lang - - - - - - - - - 8 -
i Dito tyk ------- - - - - 3 -

Fcenge -Hullel,n«r Bunden - - - - - s - i 6


