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Beskrivelse
af

et Micrometer, 

til
at bedomme Afstanden af et Corps Tropper saavel Infanterie, 

som Cavatlerie.

Allerede for lang Tid siden har man ved det Militaire, men ister ved Artille
riet, onffel cr Middel, hvorved man var i Stand til al bedomme Afstanden 
af et fiendligt Corps med mere Vished end efter det blotte Aiemaal-, fordi det 
grove Skyt kun da med Nytte kan bruges naar Afstanden er bekiendt.

Vel kunde man opnaae denne Hensigt ved ethvert i en dioptrifk Kikkert 
dertil indrettet Micrometer, men i ncervcerende Fald er der nodvendigr ar Iagt
tageren, uden at anstille Beregning, uden Tilberedelse, fom fordrer Tid, og 
ncestcn hvert Hieblik veed at bedomme den sig faa ofte forandrende Afstand af 
en fiendlig Fronte, naar han med forventet Nytte vil commandere den forholds- 
mceSsige Skilling af et Batterie.

Til at opnaae dette Aiemecd har jeg befundet folgende Indretning at vcere 
den fordeelagtigste i en achromatic Kikkert, hvis tredobbelte Objcctiv kan have 
cn BrcendpunktS Afstand af 12 til 15 Tommer, og er forfynet med 4 Ocular- 
glas.
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220 H. T. W\ Bestridelse af et Micrometer re.

Efter hoöfoiede Figur har jeg i ObjectivglassetS Brcrndepunkt, hvor 06# 
jektelS Bitlede tydelig sees, anbragt et meget tyndt stivhamret Messingblik, 
hvoraf intet fees i Synkredsen uden begge Linealerne A B og Stykket c d. 
Det ovrige er udstaaret. Linealerne siaae lodrette paa den horizontale Linie 
c d og deres inderste og yderste Sider c e og d f, g h og i k cre neie para- 
lele; og tillige er hver af de inderste Sider forsynet med 4 meget sine Indsnit. 
Naar man stiller Instrumentet paa en Fronte Infanterie bemcerke man, hvor- 
inange Reder eller Mand opfylde Mellemrummet mellem begge de inderste Si
der af c e og d f; ligesaa mange 100 Alen eller Skridt er man borte fra Fron
ten. Naar f. Ex. een Node eller Mand opfylder delte Rum, saa er Afstanden 
2 vo Skridt; 2 Roder eller Mand give 200; 6 Roder, 600; 12 Roder, 
1200 Skridt 0. s. v.; og altsaa bliver der regnet 100 Skridt for hver Mand, 
naar Fronten er stutlct som sædvanligt.



PL T. W. Begribelse af et Micrometer re. s--

Ved en Fronte Cavallerie sinder man Afstanden paa samme Maade, naar 
man ved Iagttagelsen mcerker, hvor mange Noder eller Mand til Hest, naar de 
ere stuttede, kan reelles mellem de tvende yderste Sider af Linealerne g h og i kz 
da ligeledes enhver Rode eller Mand til Hest giver ioo Skridts Afstand.

Alen denne Bcdommclfe af Afstanden kan kun sinde Sted, naar Fronten 
gier rette Vinkler med Iagttagerens Seelinie, da Afstanden bliver au feet alt 
for stor, naarFronten gier giceveVinkler mod Seclinien, eller er stillet en ligne 
obliqve. I dette Fald kan man ved Micrometrct maale Afstanden paa fol
gende Maade ved Heiden af Fronten, enten den bcstaaer af Infanterie eller 
Cavatlerie. Man stille MicrcmelrctS Linie c d paa Foden af Fronten og 
bemerke hvor hoit det yderste af Hatten rcekker paa den indre Side af Linealen 
c e eller d f. Linealen A gieldec for Cavatlerie, Linealen B for Infanterie. 
Rcrkker Hatten til Enden af Linealerne e eller f, faa er Fronten 300 Skridt 
borte, men bererer Hatten det forste Indfnit eller Hak, og just dens underste 
horizontale Linie, faa er Afstanden fra Frontet! 600 Skridt. Hakken 2 giver 
en Afstand af 900; Hakken 3 af 1200; og Hakken 4 af iZoo Skridt. Jagt- 
tager man Rodernes Antal og Horde tillige, faa kan man forsikre sig, om 
Fronten staaer lige eller retvinklet for Iagttageren, naar begge Iagttagelser 
vise een og den samme Afstand. Faaer man derimod en storrc Afstand ud ved 
Rodernes Antal, end ved Horden af Fronten, faa staaer denne meer eller 
mindre st'iev, eftersom Forffiellen paa begge de fundne Afstande er storre eller 
mindre.

Instrumentet maa, naar man bruger det, i alle Tilfalde vare stillet saa- 
ledes, at Linealerne efter Hiefynet staae lodrette.

Aarftg'n til at jeg haver indrettet og forfardiget dette Micrometer, er, 
fordi man ved det Kongelige Arnllericcorps ens^ede at ville have et simpelt af 
enhver brugbart Middel, hvorved man uden Regning og ved let anstillede Iagr- 
tagelfer kunne bedomme Afstanden af en Fronte Tropper faa nsie, uden Tids
spilde, fom behoves til at stille Kanonerne efter de fadvanlige SkudSlangder. 
Indretningen as det ovenfor beskrevne Micrometer har syntes mig tienligst her
til, fordi Brugen deraf er meget simpel, og kan lettelig giores begribelig for 
enhver, fom endog mangler al Theorie. Jeg haver derfor paa Forlangende 
og med Bifald af hans Excellence Herr General von Huth egcnhcendig an- 
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srz H. T. W. Beffrivelse af et Micrometer re.

Lragt dette Micrometer i 6 vallonske faakaldte achromatize Kikkerter, tit 
Brug for det Kongelige Artilleriecorps, og Erfaring vifer, at en noget evct 
Iagttager, i det Hieblik han ftitler dette Instrument paa en Fronte Tropper, 
kan angir».' deres Afstand i Skridt faa nsie, fom behoves efter den fcrdvanlige 
Skudslamgde af 300 ril 1500 Skridt ril det grove Skyrs forholdsmassige 
Skiltning.

Ved dette Micrometers Forfcrrdigelfe har jeg antaget, at en Fronte Infanr 
tene, Hatten iberegnet, er 6 sicelandfke eller rhinlandffe Fod hoi, og at en Rode 
i ftuttede Geleeder, er 2 Fod bred. Horden af Cavalleriet med Hatten er 
regnet paa 8 og Breden af en Rode med ftuttet Fronte paa 3 Fod. Naar 
man altfaa gier den inderste Side d f af Linealen B fa a hoi i Micrometret, at 
den i en Afstand af 600 Fod eller Skridt noie dcrkker en afmaalt Horde af 6 
Fod ; faa er efter ovenstaaende Forudfeelninger c e zzz if d f. c d — d f og 
h e cdHHfkzzzijdf eller hezzzfkrrrjdf. Indfnittene eller 
Hakkene bestemme sig altfaa faaledes, at d 1 =zz | d f. d 2 =zz | d f. d 3 
= Jdf. d 4 = f d f. Ligeledes er c i — c e. c 2 | c e. 03 =
icecg c4=|cef
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