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Magelighed og Lethed, fom en Soemand i ethvert Veirlig og Sse 
erfarer ved Brugen af de paa de Kongelige Skibe nu almindeligen indforte 
Peil'Compasser, da han paa eengang seer der langt fraliggende Object, og igien- 
nem et Vindue paa Daasen Inddelings-Graden paa Rosen, som Indexen overt 
skarer, opvakte hoö mig det Anste, at kunne ogsaa anvende samme Idee paa 
alle Slags Telestoper, hvis Brugbarhed upaatvivlelig derved overmaade vilde 
blive foreget. En Soevant kan, som bekiendt, i Mags-Veir temmelig vel, 
men i stormende ikke uden Vanstelighed nsiagtig fee og betragte den sierne Vall, 
en Seiler eller anden Gienstand i Seen. Vanskeligheden kommer deraf, fordi 
Skibets Bevoegekfer enten ved Overhalinger eller Duinger fom oftest ere hasti
gere end Hiet behsver Tid til at sigte over Kikkertens Plan til Objectet, og styrte 
sig ned til Sigthullet for at fatte og betragte dets Billed; faa at al Sigtning 
igiennem et Telestop paa et af Bolgerne tumlet Skib beroer mere paa Slump 
end Sikkerhed. Derfor da man i Sextanten, hvormed Distancerne maales 
imellem Maanen og Solen eller Stiernerne, nodvendig maatte bruge Telesto- 
pet, var man indstccenket til at give det en meget liden Styrke eller Forstsrrel*  
fts-Grad, for ar det kunde beholde den stsrste muelige Klarhed og indbefatte der 
sterste muelige Rum.
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Al den herlige Forbedring derfor til Observationer paa Himmelen saa- 

velsom paa Landjorden, som Teleskopet i vore Dage har bekommet, ved det 
Farvebrydningen formedelst achromatiske Objectiver er havet, (det kan virkelig 
siges ak have naael derved sin hsieste Fuldkommenhed), kan ikke vare tilstræk
kelig til at giere det for Ssemanden i alle Begivenheder ticnligt. For at af- 
hielpe den ovenmeldte Hindring derimod, maalte det naturligviis fsrst falde 
mig ind at dele Kikkerten, enten den jordisse eller den astronomiae, i halvt. 
Naar Glassene overherres just ved Centrerne, deres Diametrer bedcekkes med en 
tynd Plan, eg Hiehullel scrltcs faaledcs, at det ftaaec halvt over denne Plan og 
halvt under den, vil man i den jordiske fte Objcctet klart med bare Hine,' og dets 
Billed retvendt, men med den astronemisse Billedet omvendt, forstorret til hvad 
Grad, man selv har villet efter«GlasseneS valgte Distancer og Focuser. Jeg 

provede dette, og disse Provcr belsnnede Umagen over Forventning; thi det 
befandteS, at foruden den Fordeel, jeg fogte, nemlig at holde Objectet be
standig i Sigte, og i Magelighed betragte Billedet i Henseende til dets Dele 
oplyst og forstorret, fandt jeg endnu disse tvende: i) at begge Billederne i 
den astronomisse Kikkert nterme sig alt mere og mere, indtil de bedække hinan
den, da man et vis paa, at Objectet staaer lige imod Kikkertens Axe, hvoraf 
folger, at man meget lettere og tydeligere kan stille det Slags Teleskoper om 
Natten eller Dagen mod det dunkelste Object, f. Ex. een af ds mindste Stier
ner, end man ellers kunde giore det med de sædvanlige formedelst Filamenter, 
oplyste i merke Ncetter ved Lampelys indeni Reret; 2) at disse Slags Kikkerter 
virkelig giore Billedet lysere end de ordinaire, udentvivl ved det, ar alt det Lys, 
som falder umiddelbar fra selve Objcctet usvækket i Hiet, forener sig paa Re
tina med det, som gaaer igienncm Glassene, isteden for at i de sædvanlige 
Hiet faacr ikke flere LySstraaler end de, som komme igiennem Roret.

Jeg troer enhver maa tilflaae, at de tvende saa betydelige Egenskaber, 
som disse Slags Tclessoper fremfor de sædvanlige have, giore dem just til al 
Soebrug beqvcmme og tienlige. Men den anden af de benævnte Fordele, 
nemlig at der retvendte og forkeerte Object-Billede nærme sig hinanden mere og 
mere, indtil de forenes i Axen, er endog saa vigtig, at det Teleskop, som 
havde den, vilde i mange Begivenheder til Hoidemaaling paa Landjorden 
ovcrgaae de sædvanlige. Denne Tanke have andre allerede havt tilforn.
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Mr. Jaurat, Medlem af det paristffe Videnffabs-Akademie, var den forste, 
fom i en Tube famlede et jordiff og astronomiff Teleffop, og kaldte faadant et 
Instrument Lunette iconantidiptique; Varon von Gedda har i de fvenffa 
VetenffapS-Handlingar for 1782/ trcdie Qvartal, bekiendtgiort sin Opfindelse 
af et ligesaadant, fem dog noget er forffielligt fra det franffe. Han S Lov-Ord, 
(fem jeg aldeles giør til mine) over dette dioptriffe Invent ere folgende: "Si- 
"den Billederne i denne Tube bevcege sig i modsat Vei mod selve Objecter, hvad 
"enten Reret hæves, sænkes eller flyttes til Siden, faa kan dette Instrument 
"ogsaa time til Hoidcmaaling, naar det appliceres paa O.vadranter, cg er nre*  
"get nemmere end Tuber med HaarkrydS; men een iblandt de største Fordele, 
"denne ny Invention eicr, er det anseelige Udslag, den mindste Bevægelse 
"giver, nemlig dobbelt imod hvad en ordinair Tube as samme Længde skulde 
"give, hvilket kommer deraf, ar Billederne, fem bevcegeö en modsat Vei, 
"der<ed fordoble deres Forffieller imellem hinanden. Derfor kan og med 
"faadant et lille Instrument, hvis store Objecliv har ci mere end ioi Tom- 
" mer6 Focaldistance, Solens eller en Stiernes Passage bestemmes paa Z Se- 
"cund noer, hvortil ellers behøves en 3 a 4 Fods foedvanlig Tubus." Begge 
baade det franffe og fvenffe have dog dette falles, at af den astronomiffe Kik
kerts store Objectiv bruges kun en Ring af f af dets halve Diameter, da i den 
franffe j af Midten til en rund Aabning borlsiibes, og i den fvenffe ligefaa« 
meget dog gieres unyttigt, hvorved de bedste Central-Straaler gaae reent for
lorne. Jeg har, ved at dele Objectivcrne i halvt, kunnet anvende Central- 
Stcaalerne i begge. I dette i det ringeste har min Kikkert (fom ellers i det 
optiffe Princip og Indretning gandffe afviger fra de tvende nævnte) Fortrin; 
om den i det øvrige er foretrcekkelig for dem, vilde Prsver dermed anstillede, 
naar den var med mueligste Kunstflid forfoerdiget, bedst afgisre. Beffrivel- 
fen og Demonstrationen af disse tvende ved mig indrettede dioptriffe Instru
menter ffal nu følge, nemlig:

1) Et Teleffop Fig. I., hvorved man feer Objectet Med bart Syn og 
tillige igiennem Glassene omvendt og forstørret. 2) Et sammensat Teleffop 
af en astronomiff Kikkert, Fig. II., og en jordiff, Fig. III., hvorved Ob
jectet tillige feed forkcert og retvendt. Det første har jeg appliceret paa den 
af mig opfundne dobbelte Sextant og Vaterpas-Qvadrant, hvis Indretning 

og 
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og Brug jeg i Aarer 1793 i en liden publiceret Tractat har bkkiendtgiott, og 
fom paa Reisen med Cadet-Fregatren i Aar cre blcvne prevede og befundne at 
svare til dcreo Hensigt. Det andet er egentlig bestemt til astronomiske Obser
vationer paa Landjorden, og dets Nytte og Beqvemwslighed fremfor andre 
Teleskoper af samme Stsrrclst vil jeg henstille kil Kyndiges Undcrssgelst og 
Skiennende. Dog bliver det nedvendigl at forudskikke nogle Anmcrrkninger, 
hentede fra de forste Grunde af Optiken og Dioptriken, for at giere de folgende 
Demonstrationer tydelige.

Baade i Soe-Teleffopet og del sammensatte vil det bcfindeS, naar Glas
sene deles just i halvt, og deres Giennemfnit scenes i Plan med hverandre, ak 
alle Diametrene synes i Siet som en merk Skreg af en kiendelig Brede, saa 
at det retvendte og omvendte Objectpnnct, naar Kikkertens Axe er lige derimod, 
siaae saa meget fra hinanden; og da det er fornoden!, for at afvcerge falskt 
Lys, at beklcede Glassenes Overfnit med et Dcekke, vil dette, ihvor tyndt det 
gisres, dog danne paa Retina en uoplyst kiendelig Strimmel imellem Objec- 
lerne. Dette bliver for en tydelig Observation altid hinderligt. For at hceve 
denne Ulejlighed, har jeg i Sse-Teleffopet sat Okularerne og i det sammensatte 
det astronomiske Halvobjectiv 4 Linie udenfor Centret, hvorved CentrabStraa- 
lerne i See-Telellkopet gaae med en Vinkel af nogle faa Minuter krydsende mod 
det bare Syn, og i det dobbelte Teleskop mod Central-Straalerne i dets astro
nomiske Deel. Denne liden Forrykkelse af Glassene (som aldeles ikke kan l?ade 
enten ved Utydelighed eller Farvebrydnina) hindrer ei, at man jo kan stille Te
leskopet lige mod Objectpunctet, da i Soe-Telefkopet den overste Plan af Dik
ket, og i det dobbelte Teleskop dets astronomiske Deels Middellinie afgiver ea 
styrende Axe, som viser uden nogen Afvigelse ret; men den har denne store 
Fordeel, ai Dcekket over eller imellem Glassene gandske forsvinder i Hiet, og 
begge Billederne, det retvendte og modvendte, samle sig med Kanterne tyde- 
ligen uden mindste Skygge af Dcekket.

Da disse Slags Kikkerter have dette sterdeles, at nogle af Glassene 
noget lidet cre satte udenfor deres Centrer, istedcn for at det i alle hidtil bru
gelige er Hovedsagen at centrere dem paa det noieste, saa bliver det ogsaa nod- 
vendigt, for at kunne indste Straalerncö Gang igiennem dem, at drage til 
Erindring felgende dioptrissc Lemma eller LaauerStttning.'

At
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Ar beregne Vinklen, som en fferv faldende Straale paa et Lens falder ud 
of samme med.

Fig. IV. Alle Straalcr, som falde lodrette paa Glassers Diameter 
XY, samles ved Udgangen i dets Focus a. Derfor falder mc, som er paral
lel med Axen AB, ud igrennem Punkten a; og bc falder ud paa den mod
satte Side af cm, som den faldt ind, med en Vinkel acn = bcm. Og 
Z coc nz ocp er Vinklen, som den udfaldende Skraale gier med Axen.

Fig. V. Træk igiennem Focus a Linien gag parallel med Glassers 
Diameter XY, og fra e en Linie el parallel med den indfaldende Straale bc, 
faa er cg den udgaaende Straale, fordi Vinklen gca bliver nar nok Ug Vin
klen bcm; og med hvad Vinkel den udgaaende Straale overører Axen, 
vil man ler trigonometrisk kunne udregne.

N7«rk. Dette er ve! ei gandffe rigtigt: thi Focus af den udgaaende Straale 6ltufc 
i en Cirkel, hvis Diameter er ca, og ei i den rette Linie gag, og ca forandres 
efter enhver Indfalds-Punct c paa XY. Her bliver derfor Pnncten, hvoriaien- 
nem Udfalds-Straalen bsr gaae, i n, hvor Cirklen og Linien el skare hinanden, 
og ikke i gag. Dog saalange Straal^n bc ri er alt for afvigende, vil Forfficb 
len imellem z gca og z gea = nea — bcm ikke vare nden nogle faa Minuter.

Fig. I. viser en nsiagtig Aftegning af Sse^Telcskopet efter hosseiede Skåle 
i Henseende til Glassenes Focuser dg Stilling.

Objektivet har 11 Tommers Focus, 1 Tomme 6 Liniers Diameter; er ovsr- 
fkaaret just i Midten igiennem Centret, og staaer med Diametron tat mod 
Dcekket. Mellemglasset har 44 Tom. og Ocularet iZ Tom. Focus; begge 
i Tomme i Linie Diametrer, og ere overfkaarne Z Linie ovenfor Centret, og 
ftaae med dette Gienncmsnit tcet mod Dækket.

Distandsen imellem Objecrivet og Mellemglasset 8 Tom. 2 Lin.
— — Mellemglasset og Ocglarer 3 — 3 —

Bevi i s.

Naar Straalerne fra den overste Punct af et langt fraliggende Object 
falde paa Objecrivet, blive ve nær nok parallele, som AD, AD rc., og falde 
ind paa det med eens Skraahed med en Vinkel af a° 49'; disse vil derfor fam- 

VTv Gamling. V. B. f f let 
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les ved Glassets Focus, og fer de komme der, optages af Mcllemglasset i b; 
derfra lebe de sammen i A, af hvilke den yderste continueret falder paa Ocu
laret i c, og vil i Udgangen giere med Axen en Vinkel as n° 38' (beregner 
efter onførte Laane - Scnning), og falde ud ovenfor Axen. Saasom A er 
meget noer OcularetS Focus, gaae de alle ud fra c parallele, og falde saaledes 
i og samles derfor paa Retina i een Punct, hvilket efter Optiken er nød
vendigt for at give et klart Syn af Objectet. Dette Teleskop forstsrrec Objectet 
4.5 gange, og indtager et Rum langs dets horizontale Diameter af §4 Grad.

Den midterste Straale B falder perpendicular paa ObjectivetS Center, 
gaaer derfra ligefrem, og moder Collectivet Z Linie ovenfor dets Middelpunck, 
gaaer derfra videre ud og moder Ocularet ungefcer | Linie ovenfor dets Cen
ter, gaaer derfra ud med en Vinkel af o° 59'. Naar denne udgaaende 
Straale forlcenges op til Axen, vil den just krydse samme 1 Tomme 9 Linier 
paa hun Side af Ocularet, det er: just i Collectivets Focus. Alksaa vil den 
øverste Kant af det omvendte Billed just svare til den underste Kant af Ob
jectet, feet med bar Syn, og Dcekkets Tykkelse ikke det mindste falde i Hiet, 
men Billederne berøre hinanden umiddelbar, hvilket ogsaa i det efter disse 
Principcr indrettede See-Teleskop saaledes i Sandhed befindes.

Fig. IL og III. ere rigtige Aftegninger af det dobbelte Teleskop i Henseende 
til Glassenes Focuser og Stilling, sammensat af et astronomisk og 
terrestrisk.

Fig. II. forestiller den astronomiske Deel deraf for sig alene.
Objective! har 14 Tom. Focus og i Tom. 8 Lin. Diameter, og er overskaaret 
igicnnem Centret accurat i halvt. De tvende Ocularer have begge 1 Tommes 
Focus og ii Lin. Diameter, og ere hele. Alle tre Glassers Centrer staae i 
een Linie med hverandre.

Distandftn imellem Objectivet og andet Ocular er 13 Tom. 10 Lin.
— — forste og ander Ocular er 1 — 2 j A

Bevi i s.
Alle Straalerne fra Objectets Midte, som ere vendte lige mod Telesko

pets Axe, nemlig BBB, samles i Udgaaende asObjectivet i dets Focus ncrsteu 
i det 
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i der andet Oculars Center. Fra den Punct, fom er meget nar fovfu Oculars 
Focus, gaae de videre frem til det fsrste Ocular, og gaae derudaf igien paral
lel med sig selv og med Kikkertens Axe til Hiet.

Alle Straalcrne fra den nederste fierneste Punct af Objectet, fem Kik- 
kerten kan indfatte, nemlig CCC, hvilke gisre med Middelstraalen en Vin
kel of i° 42Z/, samles, naar de ere passerede det andet Ocular, i c, hvor 
Billeder er tegnet, krydse hinanden der, og falde paa fsrste Ocular, hvorfra, 
faafom Krydsningen ffedte i dels Focus, de gaae ud parallele i Hier og med 
en Vinkel af 170 42*.  Altfaa fees Billedet omvendt og forstyrret 10.4. gange.

Men den fierneste everste Punct A af Objecter, fom kan femme uhin
dret forbi det halve Collectiv-Glas E (fom horer til den terrestre), g r knus 
med Middelstraalen en Vinkel af i° 13', og gaaer tilsidst ud af fsrste Ocular 
med en Vinkel af 120 36'. Der feiler derfor noget over f i, at den astrono
mi ffe Kikkert ei indtager af den everste Deel af Objectet faa meget fom dens 
Campus tillader; dog et Rum mere end tilstrækkeligt stort nok.

Fig. III. viser den jordiske Deel af den dobbelte Kikkert i Henseende ril 
Glassenes Focuser og Stilling for sig selv alene.

Objectivet har 7A Tom. Focus og 1 Tom. 6 Lin. Diameter, og er overffaaree 
Z Linie ovenfor Centret. Cottectivet E er overffaartt 5 Linie ovenfor Centrer, 
har i Tom. 6 Lin. Focus og 1 Tom. 1 Lin. Diameter. Distandsen imellem 
dem er 10 Tom. 9 Lin., og de ere bedcekkede tat over deres Giennemfnit med 
tt gandffe tyndt, javn plant og fort fernisset Messing-Blik. Ocularerne ere 
begge hele, af 1 Tom. Focus og 11 Lin. Diameter. Distandsen imellem dem 
er i Tom. 2Z Lin., og Centrerne i Linie med hverandre. Distandsen imel
lem andet Ocular og Collectivet er 3 Tom. 1 Lin., og imellem fsrste Ocnlar og 
Hiet i a 2 Linier. Hullet for Hie-Sigtet har 3Z Liniers Diameter. Cen
trerne af begge Ocularerne ligge lige i Plan med DakkctS Flade og med Cen
tret af det halve Objectiv til den astronomiffe Kikkert.

I den astronomiffe Deel af dette fammensatte Teleffop er altfaa Objec
tivet halvt. I den terrestriffe Deel derimod Objectivet og Colleccivet begge 
noget lidet otier halvt; og for begge ere Ocularerne hele og de saavelsom deres' 
Stilling falles.

Xxx r Be-
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Bevi i s.

Alle Straalerne fra Objeerers Midte B, som falde perpendicular paa 
Objeclivct og parallele med Axen, samles i dets Focus B, gaae derfra igien- 
nem de andre Glas, og ved Udregning efter den forud beviste Laane-Scrtninz 
falde ud af første Oculars Midte tott omkring Axen parallele med sig selv ind
byrdes ind i $iet, krydsende Axen opad med en Vinkel af io Minuter.

Alle Straalerne af den sverste fierneste Punct af Objectet, som Kikker
ten kan indtage, som AA, hvilke gisre med Middelstraalen en Vinkel af 
2° 9*,  ville, napr de have passeret alle tre Glas, efter Udregning paa samme 
Maade forretter, besindcs at gaae ud til Hiet parallel med sig selv og med en 
Vinkel af 150 26'. Altsaa sees Billedet retvendt og forstsrret 7.2 gange.

Men alle Straalerne fra der fierneste Punct af Objecter C nedenfor dets 
Midte, som kan komme igiennem der halve Collectio E, giøre kun med Mid- 
delstraalerne en Vinkel af 13 Minuter, og naar de have passeret Glassene, 
gaae ud til Aiet med en Vinkel af i° 34*.  Heraf folger, at naar man sigter 
med Kikkertens Axe til Solens sverste Rand, da sees den sverste Deel af So
lens Cirkel kun indtil 13 Minuter; de ovrige 3 Minuter ere ffiulre. Men 
verte er meer end nok ril en fuldkommen Observation; thi man kan i er Hreblik 
lade der retvendte Billeds Under-Rand og det omvendtes Over-Rand, der 
ferstes Over-Rand og det sidstes Under-Rand, eller begges Midte samles i 
Teleskoper, og derved gisre sin Observation tredobbelt sikker.

Ved Udregningen viser det sig (som ovenfor er sagt), at den astronomi
ske Kikkert forstørrer Objecter 10.4 gange, men den jordiske kun 7.2 gange, 
hvilket og i det Teleskop, som jeg nøie ester disse Regler har forfardiget, saa- 
ledes bcfindeS. At der er nogen kiendelig Forskicl imellem Billederne, synes 
mig er vel. Man skiller derved det retvendte og modvendte Bitted deslettere 
fra hinanden. Men om man forkangcde lige Forstørrelse i begge, havde man 
kun nedig at give der halve Objecriv i den jordiske Kikkert samme Focus som det 
i den astronomiske, nemlig 14 Tommers Focus, og forflytte det faamegct lcen- 
gere frem, at dets Focus falder ind, hvor det omvendte Billed AB (Fig. III.) 

er, nemlig 6 Tom. 3 Lin. längere forud, faa vil Forstørrelsen i begge just 
vcere den samme, og de skal begge kunne indtage er Rum i Breden af 30 25'.
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Hvad Sikkerhed disse Teleskoper, kaade det ril Sockrug tienkige og det 

dobbelte, kunde have i Heidemaalinger af de himmelffe Legemer (uafhcengende 
af de Feil, fom maatte komme af Instrumenters Construction, hvad enten det 
viste Horizonrlinien ved Blcere-Vaterpas eller dens Vertical ved et nedhcrn» 
gende Lod), kan man gierne a priori nogenledes vide. Thi efterdi Øiet me
get vel i en Loengde af 15 Tommer kan med bar Syn ffielne en Forandring i 
Heiden af 2 Minuter, faa vil Sse-Teleskopet, som forstsrrer 4.4 gange, 
kunne vise en Forandring i den Forhold mindre, det er af 27 Secunder; og 
det dobbelte Teleffop, da den astronomiske Deel forsterrer 10*4  gange, og den 
jordiske 7.2 gange, tilsammen 17.6 gange, saa vil disse 2 Minuter saa meget 
formindskes. Der ffulde derfor kunne vise en Forandring i Solens Hside af 
7 Secunder.

Dog for at forvisse mig fuldkommen herom, anstillede jeg disse ubedra
gelige Prover: Jeg regnede adskillige Dage ud, hvormegct Solen til ct vist 
Klokkcsicet forandrede sin Hside i een Minuts Tid; skruede saa i Vinduer et 
Stativ fast, hvori Kikkerten passede, hvilket jeg kunde give en vilkaarlig Be- 
v regelst ril Siden saavelsom op og ned; havde et Pendul strax derved, som 
svingede Secunder. Efter denne Tilberedelse stillede jeg Kikkerten mod So
lens underste Rand saaledcS, ar Billederne netop bersrte hinanden, og talte 
paa Penduler de Secunder, som forlebe indril Rummet imellem begge Bille
derne blev gandffe kiendeligt. Paa denne Maade fandt jeg, at man ved Soe- 
Teleskoper kan klarligcn ffionne en Forandring i Solens Hside af imellem 30 
a 40 Secunder, og med der dobbelte Teleffop kan ligcfaa klart marke en For
andring i Sol-Heiden of jo a 12 Secunder.

Min Slutning bliver alrfaa den, som jeg kroer temmelig uigiendriveliz 
at have beviist, ct ligesom Soe-Teleskoper aabner nye Veie for Soemanden 
til at anstille paalidelige Observationer paa de himmelffe Legemer i al Slags 
Veirlig og Seegang, saalcdes vil dct dobbelte Teleffop til Observationer paa 
Landjorden overgase i Noiagtighed og Handelighed elhvert andet hidtil bekiendt 
Instrument af samme Storrelse, allerhelst om del blev med al muelig Kunst
flid sorfcrrdiget og de halve Objektiver vare achromariffe.
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