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AfcJe forfkietlige Slags af Nivellerings-Instrumenter, fom man hidtil har 
opfundet, kau deles ubi tvende Hovedklasser. Den ferste Classe indbefatter 
de Instrumenter, som ere forsynede med Kikkerter, og fom ere bestemte til 
at nivellere pc.a meget larige Distancer med den mueligste Nøjagtighed. Saa- 
danne Instrumenter ere udtænkte af Romer, Hugeus, de Hire, Picard 
og le Febure; af disse ere Picards og le Febures de bedste; de have et ned
hængende Lod af 3 Fods Længde, paa hvilket Kikkertens Axel er perpendicn- 
lar og altfaa horizontal. I hvor meget man end soger at indelukke Vinden 
fra Loddet, saa trænger den dog jgiennem de fineste Sprækker, og gier Loddet 
uroligt og Instrumentet ubrugbart i Blæst. Af den Aarsag har man isteden 
for det under Kikkerten hængende Lod anbefalet Vaterpas med Luftblære eller 
Luftboble. Glasroret maae inden udi være fuldkommen ftvnt, glat og over
alt af samme Diameter, hvorved Luftboblens Gang ved forssicllige Hældjuger 
bliver jevn og forholdsmæssigcn mærkcttg. Dersom Glasroret var fuldkommen 
lige, saa kunde det anseeS for en Cirkelbue af en meget stor Radius; det ville 
giore samme Virkning som et Lod af mere end ioo Fods Længde, og blive alt 
for solsomk. Ved at boie Glasroret mindre eller mere/ raader man for al 
give det den fomodne Folsomhed til at angive forskellige Hældinger fra i Se
cund til i Minut, efter den forskellige Hensigt, hvortil Vaterpasset skal bru-
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ges. Den bcrsmte svenske Instrumentmager Daniel Ekstrom har paa en 
meget snild Mande anbragt Vaterpasset under cn Kikkert, og lagr Kikkerten i 
tvende Pander pan Diopterne af en Diopterlincal; dette meget gode Nivelle
rings-Instrument kalder han Afvignings-Instrumentet, hvilket og her af 
vore Landmaalere, saavel geographiffe fom oekonomiffe, scedvanligen bruges 
ved Nivelleringen. Det har tillige den Ferdeel i Landmaalingen, at det kan 
bruges til at tage Sigter paa Maalebordet kil faa langt bortevcerende Objecter, 
at Sigter ved blot Øje føn og ved den simple Diopterlineal kunde vcere uvisse 
og usikkre.

Ekstrom har og gion der første Udkast og givet ben første Tanke til den 
geographiske Cirkel, hvilken med adskillige titlagte »Forandringer og Forbe
dringer siden 1762 hos os er brugt ved geographiske Opmaalinger og astrono
miske Observationer. Paa denne geographissc Cirkel er en fast og ubevægelig 
Kikkert, fom et kan vendes omkring Centeret og fom kaldes Vaterpaskik
kerten. Naar denne Kikkert er achromatisk og af 2 Fods Lcengde, naar det 
under den varende Vaterpas er meget fiint og følfomt, naar de Pander eller 
Opstandere, i hvilke Kikkerten hviler, have de fornedne tvende Bevcrgclser, 
den ene opad og den anden til Siderne, hvilke ikke findes ved den første svensss 
Opfindelse, men af mig siden ere tilføjede og paa et embet Sted bessrevne 
(Bcss'civclse over den OpmaalingSmaade, fom er brugt ved de danffe geogra
phiske Carter. Kiobh. 1779. Side 24, og Obfervationes aftronomicæ 
Havniæ 1784. 4. Introd. pag. 59), faa er den geographiske Cirkels 
Vaterpaskikkert det suldkonnleste Nivellerinstrument til lange Di- 
ssancer. Paa ovenmeldke Steder har jeg viist ak der kan vare tvende Kilder 
til Feil: 1) i Centreringen af KrydStraadene indeni. Kikkerten, 2) udi Vater
passet felv, som er under Kikkerten^ og tillige cr det viist, at disse Feil under 
de meest ufordeelagtige Omstændigheder i det heieste kan udgiere 6 ril 8 Se
cunder. Dersom man kalder den nivellerte Distance eller NivellerstgnalekS 
Afstand fra den geographiske Cirkel == a, den af ovenmeldke 6 til 8 Secun
der S Uvished fremkomne Feil i den'nivellerte Hside eller Dybde zzz f, faa 
er a X tang. 8" = f> men da tang. 8" — 0,0000388, saa ec f z= 
0,0000388a, hvoraf følger at den muelige Feil er af den nivel
lerte Distance paa det allernærmeste.
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Deels IordmonnetS Stigen eller Falden, deels Ukydeligheden i at see 
og rigtigen krasse Alidtcn af Nivellersignalet, titlader ikke ak nivellere ved eet 
Slag eller ved eet Sigte paa längere Frastand fra den geographiae Cirkel end 
500 Alen eller 12000 Tomme, og da bliver den muelige Feil i den relative 
Heide af det nivellerke Punct zzz: Tomme eller mindre end Z Tomme;
paa kortere Distancer bliver Feilen endnu mindre. Erfaring har og bekrcrftet 
dette Instruments Ppperlighed ved storre Nivellering. Efter det Kongelige 
Rentekammers Befaling har jeg, som dets daværende Oberlandmaaler, ni- 
velleret adssillige meget betydelige Distancer og store Soer, saasom Arrcsoe i 
Anledning af en Tvistighed om Flodmaalet imellem Frideriköverks Eier og de 
paa Soen stedende Bonder; og derved befundet, at til NivellaNoner t det 
Store og paa meget lange Distancer, saasom 1 til 2 Mile, kan mmt 
ei betiene sig af noget bedre, fortreffeligere og paalldeligere Nivelle
rings-Instrument end den geographiste Cirkels forbedrede Vaterpas
kikkert.

Den forste Classe af Nivellerings-Instrumenter er derfor bragt til den 
Grad af Fuldkommenhed, ak man neppe ffal kunne vente noget bedre. Den 
anden Classe af Nivellerings-Instrumenter indbefatter dem, som ei ere 
forsynede med Kikkerter, og ikkun erc bestemte til at nivellere paa korte Di
stancer, saasom til at afgrave Soer og Mofer, naac Vandgrovkerne ei blive 
over 2 til 3000 Aten i Lcengde; at scene Flodemaal for mindre Molledamme; 
at nivellere Anlceggct af Veie og Gader; at planere en ujcvn Overflade, enten 
til en horizontal Flade eller til en Flade af en given Holding. Til disse og 
flere ligesaa vigtige practiffe Arbeidec har man intet andet Instrument end det, 
som bestaacr af tvende sammenhcengcnde Rer, hvis overste Dile er Glas; og 
naar disse fyldes med Vand, bestemmer Vandets overste Overflade en horizon
tal Linie, efter hvilken man sigter og bestemmer Stedernes relative Hoider og 
Dybder. Af flere Aarsager er dette Nivellerings-Instrument meget upaali- 
deligt. Formedelst Glassers tiltrækkende Kraft etter Vandets storrc Sammen
hæng med Glasset end med sine egne Dele, bliver Overfladen af Vandet ci 
flad og jevn, men huul, og altsaa Sigtet uvist; der»cest gaaer Lysstraalen i 
begize Rorene igiennem Glas og Vand ind i Roret, og siderr igieunem Vand 
og Glas ud af Roret, hvorved meget ler kan fremkomme en uregeirncrffig Re
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fraction, iscrr naar Glassene i 8e tvende Ror skulde vcrre af fvrstietlig Beskaf
fenhed, og derved vil LySstraalen fordrejes fra sin retlinede Gang. Dersom 
Rorets Lcengde var i Alen eller 24 Tomme, og Uvisheden i ar træffe den ho
rizontale Linie efter Vandets Overflade blok udgisr 4 Linie paa Rerets Lcengde, 
da vil paa en nivellere! Distance paa 200 Alen deraf fremkomme en Feil af 

Linier eller 4 Tomme og 2 Linier. Af den Aarfag har jeg for meer end 
ro Aar siden varet belceukt paa nt indrette ct Instrument til Nivellering af 
mindre Distance, og det er dette Instrument, hvilket jeg har givet Navn af 

Fig. I. Nivellerings-Linealen, hvis Beffrivelft jeg herved fremlægger. AB er en 
Lineal af Trcre, 20 Tomme lang, 2A Tomme bred, og 24 Linie tyk; ovcn- 
paa denne Lineal er et siirkantet fammenhoengende Ror af Trcee FEDCKIHG, 
hvilket staaer midt paa Linealen og er paa 3 Linier ncrr ligefaa bredt som Li
nealen felv. De opstaacnde sterre Ror CDEF og GHII< ere indvendigen 
eller i Lysningen 1 Tom me. Det finale og horizontale I! or ab, fom forener 
begge de sterre og vertikale Rsr, er af famme Brede som disse, men er ikkun 
i indvendig Holde og Aabning 2 Linier. Alt maae vcere vel forenet og fuld- 
kommmen tat. Naar nu disse sammenhængende Ror fyldes mcd Oviksolv, 
hvilket vcb Punktering er betegnet, faa bestemmer O.viksolvetS Overflade D en 
horizontal Linie LM, i hvordan end Stillingen af Linealens underste Kant 
luaaike vcere.

Fig. 2. Den anden Figur afbilder begge Nivellerings Diopterne; disse bestaae 
af tvende siirkantede Stykker Trcre cdeh og lmnq af 2 Tommes Heide, men 
af en faadan Brede og Tykkelse, al de tiøie paffe i Rerene CDEF og G HIK. 
Til Trcrestykkerne cdeh og lmnq ere nittede tvende Messingdioptere hefg og 
qnop; i hver af dem er en flirkantet Aabning, i hvilken cr spcndk en hori
zontal Sigteplade ved kx og su; i Linien xi og ur ere tvende Sigtehuller. 
Diffe Dioptere skal vcere faaledeö indrettede, ar Linierne ik og rs igiennem 
Sigtepladerne og Sig.ehnllerne ere parallel med Grundfladerne cd og lin, 
og i lige Høide over samme, saa at ic kd zzz ri — sm. Naar man 
nu fortier Nivellerings- Diopterne i de siirkantede vertikale Rsr, og sigter 
igiennem Hullerne i Linien ix efter Sigtepladen su, saa bestemmes derved en 
horizontal Linie, naar man opisfter eller nedlader Nioellersignalet paa Nivcl- 
lerstokken, indtil dets Mii>te er dcrkket af den horizontale Sigteplade. Da 
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saavel Sigtepladernc fom Hullerne findes dobbelte, fan kan man nivellere 
saavel fremad som tilbage eller paa begge Sider af Stationen, naar denne 
tages i Midten.

Nivellerings - Linealens Natur udfordrer at Sigtelinien is skal vatre en 
horizontal Linie (Fig. i.), og det kan den ikke verre medmindre at is er pa
rallel med Linien igienncm Oviksolvets Overflade LM, og al ic m sm. 
Dette verificerer man ved at ombytte Dtopterne; man fatter mo hen 
i Noret DE, og cg hen i Roret HI, dersom da Midten af Nivellerbrctter 
vedbliver at vcere dcerket efter Ombytningen, fan er ic — sm, og is paral
lel med cm eg alcfaa en horizontal Linie.

Dersom derimod Diopieren sm er for hoi og Diopkcrcn io for fat), 
og cm QviksolvelS horizontale Linie, faa er is Sigtelinien i den forste Stil
ling og P det dertil svarende Punct poa Nivellerbrerttet; ester DiopterneS 
Ombytning kommer s hen i s' og i hen til i', og efter denne Sigtelinie findes 
Puncret Q paa Nivcllerbrantet; naar altsaa efter Nivellerdiopternes Om
bytning vises et lavere Punct end for Ombytningetr, da er den Diop
ter, fom i forste Stilling var imod Objectet og t anden Stilling er vcd 
Diet, for hoi; og man maae lidt efter lidt affile eller bortsiibe for neden af 
den Haie Diopter, indtil Dioplerne vise "samme Punct paa Niv.llcrbrerttet eller ; 
et langt fra varende Object ved begge Ombytninger. Hvor meget man skal 
rage af den alt for hole Diopter kan bestemmes ved folgende Forhold RQ : QP 
™ FJ': Fs, hvor RQ er Nivellerbrcettets Afstand fra Midten af Linealen, 
PQ er Afstanden imellem begge Puncter paa Nivellerbrcrttet, og Ri' er Ni- 
vellerlinealens halve Lcengde paa det alkerneermcste.

Denne Nivellerings-Lineal beheoer ei egentlige» noget farssilt Stativ, 
men kan fattes paa ethvert Maalebord. Dersom man dertil ville have et far
skilt Stativ, da kunde det gives folgende Indretning.

AB er et Bord afTrcre, 24 Tomme langt og 12 Tomme bredt; der- Fig. 4. 
til er fkluer en Messingplade CD, som er forenet med Stykket EGF; paa 
dette Stykke er faster Axelen G af Hjulet HI, hvilket har Indsnit, som 
passe i den under samme liggende Skrue uden Ende KL. GP forener Hiukct 
med Stykket MN, hvilket kan fattes paa en fadvanlig Fod med trends Been. 
Man feer strax, at Bordstkiven AB, hvorpaa Nivellerings - Linealen I? a I

Vfy Samling. V. B. H it stelles, 
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scenes, kan stilles horizontal ved Skruen uden Ende KL, hvilken dreier Hju
let HI og med der samme Skiven AB.

Naar man kalder Lcengden eller Afstanden imellem Nivellerings-Diop- 
terne = a, Sigtepladens Tykkelse ~ d, 03 den nivellerke Distance eller 
NivcllersignaletS Afstand fra Instrumentet =± b, faa er den Feil, fom kan 

fremkomme af Sigtepladens Tykkelse, eller f = I det Instrument, 

fom her er beffrevet, er Afstanden imellem Diopterne = a = 1,3 Fod, 
Sigtepladens Tykkelse er Linie eller d 0,0004 Fod, og heraf er be
regnet den muelige Feil i Heiden paa forskiellige nivellerte Distancer fra 100 
tif 600 Fod, som er den lcengsie Frastand, til hvilken man med det blotte 
Kie ber nivellere, under den Betingelse ar Instrumentet er opstillet i den 
ene Ende af Linien.

Den nivellerte Lcrngde. Feil i Holden.
100 Fod. 0,0231 Fod.
200 — 0,046 t —
ZOO — 0,0692
4OO — 0,0923 —
5OO — O,ii53 —
60O — 0,1384 —

Man seer heraf, at paa 400 Fods eller 200 Alens Afstand kan Ni- 
vellerlinealen ikkun feile Fod eller omtrent en Tomme, da det derimod 
forhen er beviist at Nivellerings-Instrumentet med Glasrorene paa samme 
Distance kan feile 4 Tomme. Paa 600 Fed feiler Nivellerings-Linealen 
ikkun i Tomme 3 Linier; og dette er vel den sterste Noiagtighed, som af 
et Nivellerings-Instrument uden Kikkert kan forlanges. Fra Aaret 1768 til 
j776 har jeg beständigen brugt Nivellerings-Linealen til Vandgrovters An- 
lceg, til Mosers Afgravning og ril FlodemaalS Bestemmelse, og Erfarcnhcd 
har lcert, at det til saadanne Nivellationcr gior god Tieneste og Nytte, hvor
til endnu kommer at det ei er bekosteligt, at der er beqvemt paa Reiser, og 
naar det en Gang er vel vcristceret, kan det ei komme i Uorden, medmindre 
der ffeer nogen Overlast og Vold.



Vtdensk.ScUk. Skr. 6, D. Side 32^.

Fiæ : 4.
O


