
S9

Nogle

Forbedringer
ved

Mural - Qvadranten,
ved

Thomas Bugge.

fortreffelige og ubodelige Tycho Brahe var den ferste, som opfandt <h 
Mural-O.vadrant; han var saa overtydet om dens Vigtighed og Nytte i den 
praetime Astronomie, at han efter sit Navn har kaldet den Qvadrans Ty- 
chonicusfl). Tyd)o Brahes Mural-Qvad rant var stobt i en fammenhcengende 
Masse til 5 Fods Radius. Randen, som var § Tockmer bred og 2 Tommer 
tyk, varmed megen Flid afdreiet, Graderne vare deckte til enhver enkelt Mi
nut, og Minuten tgien deelt i 6 Parter, og altsaa har Inddelingen viist hver 
10 Sekund. Dog, da Tycho Brahe brugde simple Dioptre og Pinnuler til at 
sigte med, faa tor man ikke vente, at han ved sine Observationer er kommen 

N 2 Sand-
a) T. Brake Aflrojiomiat infhuratæ mechanica pag, 20.
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Sandheden ncernoki de finere Parter. Med hans MurabQvadrant eller andre 
Instrumenter af lige Sterrclfe, have Grcrndserne as Observationernes Vished 
vcerer 30 kil 45 Sekunder. Delte var en saa hei Grad af Fiinhed i JndVee- 
ling og Observation, atingen Astronom for Tycho Brahes Tid, eller i hans 
Tid har havt Instrumenter, der have kunnet giort en saa stor Virkning. Det 
er damedsuld og 'velfortjent Ret, at Astronomerne have saa megen Tillid til 
denne flittige Mands mange og talrige Observationer, ved hvilke Astronomien 
uendelige» er forbedret og udvidet.

Esterat Kikkerterne vare opfundne, og Pariser Observatorium af Ludvig 
den storkende var bygget, har Hr. de la Hire i Aaret 1682. ladet indrette en 
stor Mnral-Qvadrant, og anbragt paa den en Kikkert; og dette var en sand 
og stor Forbedring, som Tycho Brahe i fin Tid ei kunde have Æ). I Aaret 
i6Zo. have de Engelffe Astronomer John Flamsteed og William Sharp i det 
da nyeligen opbygte Observatorium i Greenvich, indrettet en Mural Bue af 
791 Engelffe Tommers eller 6 Fods 7! Tommers Radius r). Den bekiendte 
Engelffe Uhrmager Graham, som i Jnstrumeutmageriet i Almindelighed har 
mange Fortjenester, har i Aaret 1728» under Hr. Edmund Halley's Besty
relse forfcerdiget, og i Greenvich Observatorium opsat en Mural-Qvadrant, 
hvis Radius er 8 Engelffe Fod. Den findes endnu i bemeldte Observato
rium, og peger imod Nord, eller bruges til de Stierner, som komme i Me
ridianen fra Horizontens Nordpunkt til Zenith. I Aaret 1750. er en nye 
Mural Qvadrant af 8 Fods Radius forfcerdiget af den store Engelffe Instru
mentmager John Bird; og i Greenvich Observatorium opsat imod Son
der dy Denne fortreffelige Mand har saa meget forbedret Indretningen af 
denne Qvadrant, og inddeelt den med en til hans Tid ubekiendt og saa stor 
Noiagtighed, at den kan ansees for det fuldkomneste Monster vaa en fortreffe- 
lig Mural - Qvadrant. Horderligen betonnet af Regieringen, har Bird tyde- 
ligen og ordentlige» beffrevet, saavel Indretningen, som den hele og nye Om
gang med Jnddeelingen i tvende Skrivter: Method of dividing Agrono

mical 
ö) de la Hire Tabulae Aftronomicæ. Parifiis 1727. Epiftola nuncupatoria pag. 4.
#) Flainfleed Hifloria coelefb's Prolegomena pag. log.

d) Mafkelyne Agronomical Obfervations Vol. I. Preface pag. 1.
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rnical Inftruments London 1767. og Method of conftrudling mural 
Qvadrants. London 1768 ; hvilke begge Skrivter ere trykte paa offentlig 
Bekostning.

Ved vor allernaadigste Konges Gavmildhed imod Videnskaberne, er dst 
Kiebenhavnske Observatorium, deteneste i tvende Riger, af nyt blevet om
bygget, og forsynet med de Instrumenter, som efter Videnskabens og Iustru- 
meukmagerietS ncervcerende Tilstand ere de beste, og fuldkommen tilstrcekkelige 
til at foretage Astronomiske Observationer ester en ordentlig og sammenhængende 
Plan.

Inlaut disse Instrumenter maatte da ikke savnes et saa vigtigt og uund- 
vcrrligt Instrument som en Mural-O.vadrant. Den Kiebenhavnske Mural- 
O.vadrant af 6 Danske eller Rhinlandffe Fods Radius, er forfcrrdiget ogind- 
deelt af vor meget duelige Instrumentmager Hr. Johan Ahl, med en Flid og 
Noiagtighed, som gior ham megen TEre.

Jeg kan ikke undlade at bemcerke, at vor Mnral-Qvadrant har enFor- 
dcel, hvilken, saavidt jeg veed, ingen anden har. Den er nemlig sammen
sat og inddeelt i Observatoriet selv; den er ikke som andre Mural-Qvadranter, 
forarbejdet i KonstnerenS eget Verksted, og saa transporteret flere Mile til 
Observatoriet; en saa svcer Maskine af 800 til 1000 Punds Vcegt lader sig 
neppe bringe og kiere igiennem en lang Vei, uden stcrrkt at rystes, og faae et 
eller andet Sted, hvorved Cirkelbuens Figur, og hele Instrumentets Sam- 
menfeininger og Sammenfkrueninger kan lide nogen Forandring, fem paa 
Inddeclingen kunde have Indflydelse.

I det Heele har man ved den Kiebenhavnffe Mural -O.vadraut fulgi 
den Indretning og Deelings-Maade ,fom af John Bird i forommeldte Skriv- 
ler omstcendcligen er beskrevet og forklaret.

Nogle Forbedringer har jeg tillagt, fom jeg korteligen i denne Afhand
ling skal beskrive. Den ferste angaaer Kikkertens Tryk, paa Center-Tappen, 
og den anden angaaer Kikkertens Contrabalaneering.

Da jeg i den ferste Samling af mine Astronomiske Obfervationer for 
Aarene 1781, 82 og 83, som med forste forlader Pressen, i det 4 Capitel af 
Indledningen omstcendeligen har beskrevet, og paa den 6 og 7Tavle tydelige» 
ester Maalestok aftegner Mural kvadranten og alle denö Deele, saa anseer jeg 
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det ufornedent, her at igientage samme. Jeg vil ikkun kortelig bersresaa me
get, som er forneden! til at forstaae det efterfolgende.

i. Udi medfel?ende i Figur et i y Muren opfort af starke og med hin

anden ved indstobte Iernklammer og Dyvler forbundne Qvadersteene. Paa 
de i den indlagte og ligeledes desuden indstobte Tapper eller Axeler X og V 
hanger Mural Qvadranten C A L B, hvis Vegt er 720 Pund. C er'Cen
ter Tappen og Center^Pladeu, omkring hvilken den 6\ Fods Achromatiffe Kik
kert, som forstorrer 92 Gange, kan bcvages.

Ved sin egen Vegt vilde Kikkerten boie sig i Midten; derved vilde Sigt
linien fordreres; Rektifikationen vilde blive uvis og forandret, og Sigtlinien 
vilde ikke langer blive parallel med den horinzontale Radius; thi man seer let, 
ar denne Boining er störst, naar Kikkerten er horizontal, at den tager af fra 
o Grad og til 90 Grader, og at den er ingen, naar Kikkerten er vertikal. 
For at hindre denne Kikkertens Krumning , er den indfattet med Indretningen 
g 1 o u v p, hvis Stanger og Tverstanger strabe imod hinanden', og hindre 
aldeles Kikkertens Boining; efterdi de gielde det samme som en Planke af 6 
Fods Langde, i Fods Ärcde og g Tommers Tykkelse, hvilken paa denne 

korte Langde ikke ved sin egen Tyngde kan krumme sig.
Naar Kikkerten er stillet horizontal, fordeeles Trykningen ligemegetpaa 

tvende Steder, nemlig paa Center - Tappen O, og paa Skruen k d, Tryk
ningen paa denne Skrue bliver bestandig mindre, og Trykningen paa Center- 
Tappen bestandig stsrre, alt fom Kikkerten fores längere ned, og Stiernernes 
Heide bliver sterre; og endelige«, naar Stiernen gaaer igiennem Zenith, eller 
Kikkerten er vertikal, bcerer Skruen k d siet intet af Kikkertens Tyngde, men 
dens hecle Vegt af 48 Pund vil da trykke og allene hvile paa Centex Tappen, 
hvilken ved denne ulige Tryk vil siides ulige Meere paa den everste end paa den 
nederste Side, og med Tiden blive elliptisk i steden for cirkelrund. Buen af 
Nonius kan da ikke lcengere blive koncentrisk med kvadrantens inddeelte Bue, 
og Jnddeclingen taber en Deel af sin Noiagtighed. Denne Ufuldkommenhed 
har jeg fogt at hceve ved Vegrstangeu v x y ,ben ligger an paa Tversiaugenx, 
som er fastet i Muurcn; den ene Ende v griber an under Ringen, som forer 
Kikkerten omkring Center-Tappen, og paa den anden Ende y hanger en 

Modvegt
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Modvagt Z

ren ikkun den halve Tyngde, og den anden halve Deel bliver tilbage, for at 
trykke paa Centret. Saaledes maatte det vcere, naar ingen anden Indret
ning var ved Mural kvadranten; men formedelst et nyt Tillcrg afJndretning,

Dette var den fsrste Forbedring, som jeg har anbragt ved Mural-Qva- 
dranten. Den anden Forandring angaaer Kikkertens Contraballancering. 
Man feer let, at en Kikkert af 48 Punds Vegt ikke med een Haand beqvem- 
melig kan bevceges; man feer og, at om Klemskruen enten ffulde springe, eller 
ei virre fast nok tilklemt, vilde denne tunge Kikkert falde ned af sig felv, og 
med stor Kraft stode an paa Indretningen FHØ, som herer til at bevare det 
i en meget ftin Selvtraad nedhængende Lod, og beffadige saavel denne, som sig 
selv. Det er derfor heistfornodent, at en tilftrcekkelig Modvegt maae bcere og 
contraballancere Kikkerten.

Hr. John Bird har i et af forommeldte Skrivter (Method of Con- 
flructing mural Qvadrants pag. 6.) beffrevet sin Maade, hvilken han har 
udsort. Denne finder man paa deaf ham forfærdigede Mural-O.vadranter, 
saasom i Greenvich, Oxfort og flere Steder. Jeg ncegtec aldeles ikke den 
Methodes og Indretnings Vished og Paalidelighed; jeg finder allene, at den 
er meget sammenfat, kostbar og vanffelig ar eftergiore.

Foranlediget af en Tanke af Hr. Boscovich har den fortreffelige Lambert 
i Berliner Ephemerider for 1778. forklaret, hvorledes en Kikkert kunde ansees 
som en Vindebroe, der sank ned i en Grav, og hvorledes denne ffulde contra- 
ballanceres ved en Modvegt, som glider ned paa en krum TEqvilibranons Li
nie, som Belidor allerede fuldkommen har bestemt og kaldet Sinufoiden, og 
anvendt til Vindebroers Oploftning e\ Den heele Tanke og Indretning af 
Lambert er meget vittig, men Indretningen vilde optage saa meget Rum, som 
ikke i noget Observatorium kunde undvceres. Den ffulde desuden staae imod

Sen-
<) Belidor Science des Ingenieurs Liv, XV« Pflg.39’42> 
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Sender, og altsaa i utallige Tilforlde hindre i at tage Stiernernes Middags- 
Heide, som er det, der med Mural-Qvadranten egentlig skal bestemmes.

Fig. i. Den af mig brugte simple og aldeeles ikke bekosielige Maade er felgende. 
Ved m eller J af Radiens Lorngde er paa Kikkertens Forbinding anbragt en 
solid Messing-Ring eller Hage, i hvilken et Tov eller en storrk Snocr fastbin
des. Dette Tov gaaer omkring tvende Skiver M og af hvilke den forste 
M er fcrstet i Loftet ved S; men Naglen af den anden N hviler paa tvende 
parallele og i Loftet forstede Jernstanger, af hvilke den forreste er afbildet under 
E I K O. Omkring Skiverne N og M gaaer Tovet, sorn barer Modvegten 
P , hvilken egentlig sikal contraballancere Kikkerten. Udi Loftet ved T er for
ster en anden ubevorgelig Skive R, over hvilken gaaer Tover N R Q; ved 
Lodder Q ------ P kan da den bcvorgclige Skive N stilles hvor man vil i Linien 
I K.

Fig. 2. Lad Gravitcrts Centret for Kikkerten og dens Tilbehsr vorre i Midten af 
Radius udi E. Lad Vegten af Kikkerten med dens Tilbehor vorre----- G, 
faa er Modvegten P i Kikkertens horizontale Stilling A C = | G; thi Cm: 
C E ----- G: P eller 3: 2=G: P. Naar nu Kikkerten fores ned ad i en 
anden Stilling saafom CD, aftager Afstanden IC fra Hvilepunktet C »For
hold med Cosinus af Buen A D eller den af Kikkerten viiste Heide.

Lad Buen A D ==s, C E ----- C H ------ eller Ovadrantens halve 
Radius; faa er fin. tot.: C H ------ fin. I H C: I C og altsaa I C ------- 
■^r. cof.a 
fin. tot.

Dersom Skiven N nu var aldeles ubevorgelig, da ktmde Modvegten 
P ei längere holde Ligevegt med Kikkertens Tyngde, alrsaa maae Skiven N 
ved Loddet Q fores hen ti! O saaledes, at Momenterne af ? og G endnu ved
blive at vcere lige store, eller P. C F ------ G. IC. Naar de forhen fundne 

Vcrrdiersubstitueres, bliver^ G. CF ------ og heraf finder man CF

= ginien N S = C m. = |AC taqes S O = C F,

og naar den bevcegelige Skive N ved Loddet Q seres hen til dette Punkt, saa 
maae Modvegten P vcere i fuldkommen Ligevegt med Kikkerttys Vegt G. Ef

ter
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ter denne Formul x = s r'cu- a- kan man for en 6 Fodr Qvadrant beregne 
fin. tot.

stg folgende Tavle, som viser, hvor langt Skiven N Ml staae fra S, som er 
lodret over kvadrantens Centrum, for enhver Stilling eller Hvide af Kikkerten.

Hviderne. x eller S O i 
danffe Tomme.

A Gr. 53, 79-
10 53, 28.

15 52 , 16.
20 So, 75' '

25 48, 95*
30 46, 77.

35 44, 23.
40 4i, 37-

45 38, 19*
50 34, 71.
55 30, 97-

' 60 27, 00.

65 22 , 82.
70 18, 47*
75 13, 98.
80 9r 38.

85 4, 78.
90 0, oo.

Efter den Tavle inddeeler man Jernstangen K I for hver 5 Grad fra Fig.z; 
K at regne, som er lige over Qvadrantenö Centrum. I den forste Figur er 
denne Deeling viist for hver rode Grad.

Naar man sorer Kikkerten fra een Hoide til en anden, saa vil Skiven 
N, font drages ligemeget af Lodderne P og Q, og staaer i en fuldkommen Li- 

Nye Saml. yi. B. £> Sevegr,
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' gevegt, enten ganske af sig selv eller ved lidet at rore ved et af Lodderne P 
eller (), gaae hen til det Punkt eller den Deeling paa Stangen IK, hvor 
den skal vcere, for af sig felv at contraballancere Kikkerten til enhver Heide.

Denne Indretning eller Stangen IK og fornemmelig Skiven R kan al
drig vcere i Veien for Kikkerten og Observationerne, deels fordi den er anbragt 
oven over, og ei lige for Ovadrantcn, deels fordi den ei fuldkommen er i Pla
net af Kikkertens Axel; faa at den er befriet fra den Indvending, som me- 
Grund kan giercs imod en anbragt Wqvilibrations - Bue.

.2. Det staaer tilbage, at underfoge, hvad Indflydelse denne Indretning 
har paa Center - Tappens Trykning. Ferst seer man strax, ar naar Enden af 
Kikkertens, O eller 6 betragtes som Hvilepunkt, saa bliver Momentet af 
Kikkertens Tyngde 6 storre end Momentet af Modvegten P, i hvordan end 
Kikkertens Stilling er, efterdi en storre Tyngde i en storre Afstand fra Hvile
punktet altid maae have Overvegten. Derfor bliver der altid en Deel af Kik
kertens Tyngde, som trykker ned ad paa Center »Tappen, og jeg skal bevise, 
at Trykningen paa Center-Tappen bliver = f G, eller i den Kiebenhavnske 
Mural-Qvadrant ----- i6 Pund, paa hvad Grad end Kikkerten stilles.

Der ere tre Tilfalde muelige; enten er Kikkerten vertikal, og staaer paa 
900, eller den er horizontal, og staaer paa o°, eller den er ffraae, og staaer 
paa enhver anden Grad fra o° til 90°.

Naar Kikkerten er vertikal, og hanger over B C, maae Skiven N til
ligemed Snoren bringes hen til S, og trcekker perpendikulär opad med en 
Kraft P ----- |G. Kikkerten trykker derimod nedad msd sin heele Tyngde ----- 
G, altsaa Forskiellen G — | G ----- f G eller 16 Pund er derfor Trykning 
paa Center-Tappen ned ad.

Om nu Kikkerten ligger horizontal, A er Hvilepunktet, fra m virker 
Modvegten P opad efter den perpendikuläre Direktion m N, fra E virker Kik
kertens Tyngde ned efter den vertikale Linie GE, man stkal da ssge en Kraft 
x, som fra C efter Direktionen SC virker ligesaa meget opad, som det over- 
blevne af Kikkertens Tyngde trykker ned ad. Nu er Summen af de opad 
virkende Krarfters Momenter lige stor med den eller de nedad virkende Kraf- 
terS Momenter, derfor P. Am 4- x. A C ----- G. AE; eller naar de for
hen brugteBencmnnger og Bogstaver indfores, å Pr 4- xr = jGr, og da
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P -----1 d, bliver i G-|-x -------- f G, o<) endeligen x -------| G — JG -— x 

G, eller i den Kiobenhavnffe Mural-Qvadrant------ 16 Pund.
Dersom Kikkerten hverken er horizontal eller vertikal, men er stillet paa 

enhver given Hmde AD = a; saa bliver O Hvilepunktet, og Afstanden fra 
Hvilepunktet bliver D L fra Modvagten P, D K for Kikkertens Tyngde G, 

- og D T for Pressionen x paa Center-Tappen; altsaa efter forberorte Statiske 
Theoreme P. D Lx. DT=G(DK; man seer strap, at O T ==

—* Naar denne 2Eqvation ved Multiplis
nn. ror. ■ • <■

kation og Division forkortes, er l P + x = £ G, men P G; altsaa 
i G 4- x ----- i G, og x ------ 3 G.

Det er derfor i alle trende Tilfalde beviist, at den Deel af Kikkertens 
Tyngde, som bliver tilbage, for at trykke paa Center-Tappen, er uforanderlig 
----- f G eller y af heele Kikkertens Tyngde eller 16 Pund.

Denne tilbageblevne Trykning er man meget let i Stand til at have 
ved Vegtstangen vxy , hvis Lod 2 saaledes indrettes, at det net op kan 

bare disse 16 Pund, eller at 2------ Naar Tingene saaledes ere ind- 

rettede, er ikke allene den tunge Kikkert med alt sit Tilbehor paa det noieste 
contraballanceret i enhver Stilling, og staaer af sig selv i Ligevegt, men endog 
al Trykningen paa Qvadrantens Center, som med megen Omhyggelighed bsr 
bevares, er fuldkommen ophavet, og Kikkertens Bevagelfe om Centret er lige- 
saa fri og ubehindret, som om Kikkerten ei havde nogen Tyngde, nogen Tryk
ning paa Centret og nogen Friction paa det Sted.

Til Slutning maae jeg erindre, at man i Observationerne i Greenvich 
og Oxford, samt i Hr. Aubertö fortreffelige private Observatorium ligeledes 
har tankt paa at borttage Kikkertens Trykning paa Centret ved fire sarffilte 
deels bevagelige deels ubevagelige Vegtstanger. Denne Indretning er ei al
lene meere kostbar og sammensat, men endog vanskelig at injustere. Jeg 
skulde formode, at min Maade har en adlere Simplicitat, og i Konstruktionen 
og en storre mekanisk Lethed og Vished i Brugen; og paa det at de Mekanik
kyndige og Astronomerne desto bedre kan bedomme dette, skal jeg tilftie en

O 2 ganske
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ganske kort Beskrivelse af den Engelske Indretning, (hvilken desuden ingen 
steds er beskreven) faaledes som jeg i Aarer 1777. har forefundet den.

Fig.3. Paa Muren er fcestet en fast Jernstang ab, og paa denne er en anden 
Stang bc, som er bevcegelig om Naglen b, paa Stangen bc er ubevorgelig 
fcestet Vegistangen P c Q, fra hvilken Snoren Q d fatter omkring Hiet eller 
Ringen d. Det er da klart, at Vegtstangen PQ ei kan borttage den beva- 
gelige Kikkerts Tyngde i alle Stillinger. Den virker meest, naar Kikkerten 
AC er horizontal. Naar Kikkerten kommer i Stillingen C B, maae Vegt
stangen antage Stillingen p cg, og kan ei borttage nar saa meget af Kikkertens 
Pression paa Centret, og endelig, naar Kikkerten bliver vertikal, som i CD, 
da boerer denne Loftstang og Loddet P aldeles intet af dens Tyngde. Af den 
Aarsag er anbragt en anden ligesaadan Loftestang R g S, som gaaer paa 
Stcengerne gf og fe; Dene Loftestang virker da intet, naar Kikkerten er ho
rizontal; men altsom Kikkerten fores nedad, virker den meer og meer, og Virk
ningen af R S tager til i samme Forhold som PQ tager af, endeligen naar Kik
kerten bliver vertikal, kommer Vegtstangen R8 i en horizontal Stilling, og 
har sin meste Virkning. Efter Doctor MaskelyneS og Professor HornSbyS 
Beretning er denne Indretning opfunden af Bradley og Bird, men, da den 
ikke kan fatte omkring Kikkerten, uden meget nar ved Centret; saa ville Lod
dens P og R blive umaneerlig tunge og store, om de skulle ophceve Kikkertens 
heele Pression paa Centret. Dr. Bradley indrettede dem derfor ikkun til at 
hcrve den halve Deel, og den anden halve Trykning paa Centret blev endda til
bage. For at borttage denne, har Prof. Hornsby og Hr. Aubert paa deres 
Mural Qvadranter anbragt folgende Tillag ,fom den fierde Figur viser i siorre 
Bestik.

F‘ D E or Ringen eller Pladen omkring Center-Tappen, hvilken som scrd-
vanlig skiules med en overliggende Plade, hvilken er fastskruet ikke til Center- 
Tappen selv , men til Ringen. A B er Kikkerten. Til Midten af denne 
Plade er fcestet Vegtstangen CFG; hvilken iF holdes af en anden paaMu
ren selv faststaaeude Vegtstang HIK; ved disse tvende Vegtstcrngeroforeenede 
Virkninger borttages da den anden halve Deel af Kikkertens Tryk paa Center- 
Tappen. Foruden en meget vidtloftig og vanskelig Sammenfatning har ester 
mine Tanker denne Engelske Indretning end videre folgende Uleiligheder:

i.
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1. At det meget kommer an paa, rigtigen at bestemme Punkterne?og b,EIZ.Z. 

og Lcengden af be og fg, samt Armene g S og c Q; den mindste Feil, der
er i disse Bestemmelser, vil foraarsage, at disse Vegtstcenger ikke kan solges ad 
i deres Virkninger med mekanisk Vished.

2. Er det meget vanskeligt at bestemme den rette Storrelse af de fire 
Lodder R og P (fig. 3.) og G og K (fig. 4.). Dersom de ere noget for lette, 
borttage de ikke den hele Tyngde, og ere de for tunge, foraarsage de et andet 
Onde, nemlig, at Kikkerten da trykker op imod den underste Deel af Cenrrr- 
Tappen.

Z. At denne heele meget sammensatte Indretning kan foraarsage nogen 
Brekning eller uregelmæssig Rykning paa Center-Ringen, ja endog foraarsage, 
at Ringen D E kan ved Brekningen af Loftstangen K H ved D loftes noget ud 
fra den fiirkantede Plade MNL, som er i Planet af den inddeelte Rand; og 
i saadant Tilfalde vilde og Nonius-Pladen reise sig fra den inddeelte Rand, 
og giore Jnddeelningens Aflåsning uvis og meere eller mindre feilagtig, altsom 
Afstanden eller Gabet imellem Nomus-Pladen og den inddeelte Rand blevstmre.
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