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Beskrivelse
over en forbedret

Geographiff og Nauthiff Vegt.
t finde et Steds Polt Hoyde til Lands etter Vands ved
- taaget Veyerlig, Storm og om Natten, uden nogle
Astronomiske Obférvationes , kunde vel synes at vcere
ligesaa paradox, om ikke lige saa umueligen, som man under sam
me Omftendigheder holder den bekiendte Longitudinis maris Opda
gelse for impra&icabel. Imidlertid er intet vissere, end at faavel det
eene fom det andet, ved ovenomtalte ubeqvemme Omstændigheder
lader sig practicere. Udi de Aaringer fra 1748 til 1753 , da jeg var
beordret i Besynderlighed at excolere Soe-Videnffaberne (Marine),
haver jeg mcerket, at udi fligt Tilfalde, hvor man ey kand anftttte
nogle Aftronomiffe Observationer, for, enten af Maanens etter
Jupiters Drabanters Formorkelse, eller af Fixstiernens Occultation
og Diftantze fra Maanen, etter af Magnet - Naalens Misviisning,
etter af Forffietten,somer imellem Tiden af det Sted, som man seylede fta, og Tiden afdet Sted, hvor man er, man alligevel kand
faftscette Longitudinem maris, ved Hielp af en besynderlig dertil
indrettet Inclinations- Naal, og PoltHoyden, ved et Instrument,
hvilket kand kaldes en Geographiff og Nautiff Naal, endffiont man
om dette sidste Instrument ey nogensteds kand finde den allermind
ste Efterretning.

Grunden til denne Opdagelse haver jeg taget af Richers,
Complets, og nogle nyere Astronomers Observationer, som de ha
ver giort ved den adffittige Hastighed, som Perpendikeln paa de
Astronomiffe Uhre har, under diverse Poli Hoyder. De accuraEee £
teste
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teste blant de crldfte Astronomiske Observattoner, som ere kommen mig
tilhaande, synes mig at vcere Complets.
Denne observerede
nemligen, at Perpendikeln paa et Aftronomiss Uhr, som udi Paris
rigtigen slog hvert Secunde , udi Pareibatet ved Æqvatoren udi 24
Timer gik 4 Minuter og 12 Secunder for langsom. I Begyndel
sen vilde man derivere denne af al Mistanke befriede Observation
af Perpendikelns Forlccngelse ved Varmen, mens man fandt siden,
at dette ikke var tilstrcekkeligen nok, at tilveyebringe en saa stor
Forandring, og Neuton vriste herefter, at det burde deriveres af
Vcegtens Tyngsels Formindskelse, hvilket af den ved Æqvatoren
forogede Centrifugal-Mraft, som bliver Kropperne ved Jordens
Omdreining om sin Axe, meddeelet, nodvendigen maatte folge.
Denne Forklarings -Maade, har ikke allene i de nyere Tider alle
Naturkyndigere bifattet, men den er ogsaa ved de allernyeste Ob
servationer i Peru og Lapland bleven siadfceftet.
Naar vi altsaa antager denne Neutoniffe Slutning som noget
vist, stia kand man efter Reglerne af den hoyere Dynamik, og ved
Hielp af ovenanforte Observationer, faftsette Tyngselens Tab,
fbut Kropper lider under enhver Distantz fra Polen. Anseer man
Jorden som en fuldkommen Kugel, og fastsetter da efter de bekiendte Regler, at Centrifugal - Kraften vedholder sig til Kroppernes
Tyngde, ligesom den dobbelte Hoyde, fra hvilken en fattende Krop,
som har lige saa stor Celeritet, som det svingende, faaer, til Radix
af Cirkeln, som den beffriver; saa finder man forst for den Bue, som et
P unct (tf Iordkuglen, en Secunde under Æqvatoren beskriver
1425 Fod, og for Hoyden som udi Fattet med lige ftcerk Celeritet
kunde vcere 33620 Fod; herafkand man ndfinde Cemrifugal-Kraftens Proportion, hvilken Kropperne faaer under Æqvatoren til
deres gandffe Tyngde, som 1 til 291^. Da nu Kropperne under
Polen ey beskriver nogen Cirkel, og fotgeligen ey bliver deelagtige
udi Centrifugal-Kraften, saa kand man ausee Centrifugal-Kraften
under Æqvatoren, hvilken er proportional til Tyngden, som det
storste Tab, som Kropperne lider ved deres Tyngde, naar de bliver
bragte
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bragte fra Polen under Æqvatoren. Mens da nu Jorden merkeligen afviger fra sin regulcere Kugel-Form, og dens Diameter un
der Polerne, forholder sig til Diametern under Æqvatoren som
177. 3 til 178. 3. saa lider Kropperne nu af anden Aarsag et
Tab under Æqvatoren, i det de der ere videre fra Middelpuncten end
under Polerne. Mens Tyngden udi adffilligeDistantzer fra Mid
delpuncten forholder sig omvendt som Qvadraten afdenneDistantz,
og ved disse tvende Aarsagers Foreening, viser sig da den sogte Tabs
Forholdelse til Tyngden selv som 1 til 202. Mens denne Bestem
melse er endnu ikke tagen paa det neyeste, den setter forud, at Jor
den enten den er masiv eller hul, overalt maa vcere af lige Tykkelse og
Materie, og reguloer rund, naar dette var, saa maatte ogsaa de
Observationer om Perpendikelns Hastigheds Tab, under Æqva
toren komme overeens med den fundne Proportion.
Men her
feyler det, og man seer heraf, at det ogsaa maa fattes udi Hastighe
dens og Rundhedens Lighed overalt.

Da nu under lige Omstcendigheder, Antallet af Slagene, som
Perpendikeln gier udi en vis Tid, forholder sig som QvadratRoden af den samme Corpus Tyngde; saa udviser den Coupletiffe
Observation Tyngden wider Æqvatorens Proportion til Tyngden
udi Paris som 172 til 173. Udvikler man videre CentrifugalKraftens Proportion under adskillige Poli Hoyder imod hinanden,
og dens ffieve Retning imod Tyngdens Retning (eftersom denne
virker efter Iordkuglens Radii, mens hin efter Radierne af pa
ralleli) saa faaer man denne Regel, at Tyngdens Tiltagelse fra
Æqvatoren af, til Polerne forholder sig som Qvadrata finuurn lati
tudinis: Ved denne Hielp finder man, at Tyngdens Tab under
Æqvatoren, forholder sig til Tyngden under Polerne, som 1 tik
98. Det er, at en Vcegt, som veyer under Polerne 98 Pund, veyer
kuns under Æqvatoren 97 Pund.
Her kunde kandffee nogen sporge, hvorfore man ikke for
lcenge siden havde opdaget en saa merkelig Forskiel paa Tyngden
under

408

Bejkrivelse over en forbedret
---------------------- ——

--------------

-------------

----- a

under adskillige Poli Hoyder, ved de almindelige Vccgter; men
man maabetccnke, at Vcrgtenog Lige-Vcegten altid taber slige me
get afdens Tyngde, naar de ere samlet under enPoliHoyde. Vil
de man altsaa med en almindelig Vcegt opdage denne Forffiel, saa
maatte Vcegt-Bielken naae fra en Poll Hoyde til den anden; og
Da dette er umuettgt, saa haver man hidentil maatte behielpe sig
med den Kundskab af den Forffiel af de Observationer af den adffittige Hastighed af Perpendicul-Uhret.
Naar man overveyer denne umuelighed, vifer det sig let, at
naar man kunde udfinde en faadan Modvcegt, som ey var underka
stet en faadan Forandring, fom Tyngden, man da kunde udfinde
saavel dens fogte Forffiel under adffillige Poli Hoyder, fom og om
vendt af denne Forffiel Poll Hoyden felv, uden nogle videre Obser
vationer, og jeg har funden, at Kroppernes Elafticitet lader sig fuld
kommen bruge til en Modvcegt af flig en Beskaffenhed; jeg beskrev
da, og forfccrdigede et Instrument, hvilket vedenUhrfieders adffillige
Spanning, som blev foraarfaget ved en omhengtVcegt, hvis Forandring ffulde vise Tyngden og folgeligen ogfaa Poll Hoyden.
Mens jeg fandt ved dens Brug det, som man almindeligen gierne
forefinder ved alle nye Opdagelser, nemlig at der endnu vare nogle
Ufuldkommenheder, fom ffulde udbedres, nemligen at den indven
dige Friction og Trcrngfel til Tromlens Sider, hvorudi den var indfluttet, merkeligen forhindrede denne Vcegts nodvendige Accuratest'e og Empfindtlighed, endffiont jeg ved Mechaniffe Fordeele nok
som havde formindret Arens Fri&ion. Min Opholds - Steds Forandring og nogle andre Forretninger forhindrede mig udi, mange
Aaringer at tcenke videre derpaa. Jeg fandt endeligen, at Fiedetcxx maatte gandffe anderledes indrettes for at undgaae den ovenanforte Ufuldkonnnenhed. Herpaa grunder sig fornemmeligen den
Geographiffe og Nautiffe Vcrgtes Forbedring, som jeg nu vil
beffrive.

Det
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Deter ligemeget, om man lader den hertil horende Fieder forfoerdige aset langt tyndt og smalt Blek, som uhrfiedrene ere; etter af
Traad, som er paa Tykkelsen som en Navne- Fieder. Begge Sor
ter maa forfoerbiges af det reneste og seyefte Staal, og ungefcer
Z -4 Fod lang, (nceft det Spanske Gtaal, haver jeg ftrnbet det Solinffe at vccre det beste; thi det Engelske brekker lccttere.) Efterat
Stangen er udsmedet, beftryger man ben gandffe gloendes med
Serbe og Leer, gier den gloendes paa rene Kuld , tildcrkker den
med Kul-Stev, og lader den derunder blive gandffe kold, paa det
at den ey afben kolbe Luft ffulde blive spred. Man renser derpaa
Stangen, og er den fmedet som et Blek, saa bukker man den udi
lange siangenartige Krumminger, somberorer hinanden, og over
alt haver ingen skarpe mens rundlige Bukninger, allenefte at den
forste Vinning begynder udi Midten afben anden, og den sidste en
der sig ligeledes ubi Midten af den anden.
Men haver
man ladet den giore af trukken etter smedet Staaltraad, saa vikler
manden, efterat man har hengt en tung VcegtiEnden, om en
Cylindrisk Stok udi Skruegange tet til hin anden op, og loser den
da affra Keppen. Derpaa bukker man dens Ender saaledes, at
de ligesom forestiller Aren af den SMeagtig Cylinder, for saavel
at befestige den til et Stativ, som og at kunde henge en .Vcrgt
derpaa.

Efter at man nu haver forrettet derpaa alt Arbeyde, four
man maae giore, saa lcmge Staalet erveegt, legger man den i et
Leer- eller Metallisk Capsel, som foruden til Staalets Forbedring
maae vcere opftldt med brendt og pulveriseret Horn og Skin, gior
den igien gandffe rodgloende, og kaster den udi kold Linolie, Bom
olie eller ferff Vand, ved den Affolning faaer Staalet den ftcerkeste
Haardhed og Elasticitet, som det er i Stand til at antage.
Men
denne Haardbed kand man ey bruge, udm at staae i Fare, at den
ved mindste Expansion brekker, men den maa tempereres, til ben
Henseende river inan den med Sand eller poleer-Iord blank,
legger ben i en Blik-Caste, tilbekke med Sand, og gior Den heed,
paa det at Staalet lober om.
Den forste Farve, som er StraaF ff
guult.
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guult/ lader man gaae over, indtil Aurora-^awen kommer, da
maae man kaste det meget hastig udi koldt Vand, hvorved Staalet
faaer den rette Haardhed, som det til denne Hensigt burde have.

Stativet:, hvortil Fieberen tillige med den omhcrngte Vcegt
bliver befestiget, kand en Jern- etter Messing • Stang ungefcer i
Formas et Kaarsvcere. Tre kunde ved den miridfte Kastning af
Fugtighed foraarfage en stor Misvinding.
Til en af Stativets
oven eller neden til fremstaaende Arme, bliver Flederen med den ene
Ende saaledes fastgiort, at den ved en Skruve enten kand stilles
hoyere etter nedrigere; den anden Ende af Alederen bliver enten med
en uhrklcede befcestlget til en liden Cylinder, fom hviler paaren
ffarp Are, og forer en lang Viisere, hvilken paa et Stykke af en
Cirkel viser Tyngdens Til- etter Aftagelse, eller man glor det umid
delbar fast til det ene Ore af en empfindtlig Vcegtffaals - Bielke',
og lader da den lange Tunge tiene til Visere, hvilken ligeledes paa
en Cirkel viser Tyngdens Forandring. Til Arens , AnhengningsPuncten, Viserer: og Gaflens Indretning og Stilling, maae man
overalt i Agt tage Stativens beste Fordeele, som man bedre kand
eftersee ndi Leupolds theatrum machinarum, end det her kunde ud
fores. Man har udi disse Fordeele alt bragt det faa vidt, at man
kand paa en god P robeer-Vcegt nrcerke den
Deel af et Gran,
ja saa gar Tyngden af et Stykke Haar, som er ikke lcrngere end
Navlen paa en liden Finger. Det er folgeligen ikke tungt, ogsaa
ved denne Indretning i det mindste at i Agt tage en saadan Accuratesse, at manpaa denne Geographiffe Vcegt, ffutte kunde observere
Forffietten paa et heel, halv og fierdendeel Gran. Ru fattes end
nu at fastscrtte Storrelsen af den Vcegt, son: ffal anhenges, og Instru
mentets Inddeelning; det forste dependerer af Vcegtens Enlpstndtlighed, som ved en lang Fieder merkeligen kand befordres. Naar
den med en anhcengt Vcegt af 2 Pund viser Forffiellen paa et Gran,
saa kand man beholde denne Vcegt. Men kunde dm rued et halv
Pund bemerke i Gran tydelige», saa er en faa liden Vcegt endnu
fordeelagtigere, saa snart dette ved Erfaringen er fastsat, udregner
man
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man efter ovenanførte Regler denne Vcrgtes Tyngsels Forandring
fra en Grad afPoli Hoyde til den anden , stiller Vitserne paa Po
li Hoyde fra o Grad, og legger da faa mange Gran, somUdregningm haver vifet, efter hinanden til den forige Vcegt, og observerer da
paa Cirkel-Buen Stedet, hvor den korresponderende Grad af Poli
Hoyde ssal ftaae, saa er Scala latitudinis rigtigen inddeelt.
Ved
Lette Instrumentes Brug, hvilket som man feer for. sig, er ligesaa
let, som at bruge en Probeer-Vcegt, ere dog endnu 2 Anomalier
at undgaae tilbage.
Den ene augaaer Elasticitetens Forandring
ved Kulden og Varmen, og den anden Vcegt-Slyngen ved Ski
bets Bevcrgelse, naar den bruges til Soes. Saa tungt det sidste er
at forbedre, faa let er derimod det forste. Man har kun fornoden at
antegne Instrumentets Variation udi en Stue, fom efter adskillige
Grader af Thermometeret er bleven varmt, og herefter at forfcerdige
sig en Corrections - Tabelle, hvor af hvis Observationer efter fam
me Thermometer, udi enhver forefaldende Leylighed meget let kand
findes den fornodne Correction. Endskiont den anden Anomalie er
meget tungere at bceve, som jeg forhen haver sagt, saa maae man
des uagtet ikke tvile paa en lykkelig Udgang. Man har lcrnge for
greves umaget sig, og selv en Bernulli har forgieves umaget sig, at
Inclinations-Naalens lige - Skikkelse ved Skibets Gyngen og Vendning ey blev forandret. Hvor lcrnge har ikke de Parisiske og Engelffe Academister umaget sig at udfinde et Barometer, hvorudi Qvccgsolvet ey saa meget var exponeret Skibets Bevcrgelse; thi dette Instru
ment kunde ved at forud sige Vindens Forandring og Storm, giore
paa Soen meget bedre Tieneste end paa Landet. Man meente ogsaa, at naae dette Oyemerke, ved at foreene det Drebbeliske Ther
mometer med det Florentinske, men jeg haver fundet paa ruin SoeReyse, at et saadant Soe-Barometer, som er beskreven udi de Pari
siffe Afhandlinger, noget ncer ligesaa stcrrk er underkastet Skibets
Bevcrgelse, sour de ordinaire Barometer. Men jeg fandt tillige
med, at saavel Inclinations ■ Naalen som og de simple Barometer
ved andre Håndgreb kunde befries fra disse Omsta'ndigheder, og
har paa den Maade giort sikkere Observationer dermed.
Da nu
F ff 2
disse
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Diffe bevoegelige Instrumenter kaud bruges, uden at Skibets Bevcegelse hindrer noget dertil , faa kand man ogsaa af lige Grund haa
be, at det ogsaa er giorligt ved denne GeogrnphiffeVcegt.
Men
jeg mnn sor noervcerende overlade det beste Forflag til andre vitti
gere Hoveder, og lade mig noye med at angive et simpel endffiont
dog ikke suldstcendig Middel, indtil jeg selv engang faner Leylighed
at prove et saadant Instrument til Soes.
Man setter ved Siden ns Vcegten en dobbelt Gaffel, som
kand indflutte Vcegten, og overlader dm famine kuns en liden Plads.
Denne Gaffel maa man kunde ffyde op og ned, og befestige udi enhverStitting, som man vil have. Da Bevcegelsen, som Skibet foraarsager, kuns kand ffee udi den liden Plads, som Gaffelen tilftceder,
faa kommer det udi det rolige Kyeblik, som Skibet iblant er i, og til
Roe, og viser den behorige Grad.

Da man udi mork, tanget og stormigt Veyerlig, som tit
kontinuerer udi 8 til 14 Dage, ligesnn lidet ved Astronomiffe Observntioner knnd udsinde Stedets Latitudo finn Longitudo, faa holder
jeg det nodvendig at vise et saadant Instrumentes Nytte, ogi man
er i saadan Tilscelde sornoyet, nanr man ogsaa kuns veed Poli Hoy
den pan en Grnd noer.
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