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Beskrivelse
as
et Instrument til at maale Afstanden fra en Standpunkt til
en anden Gie nstand.
Af

P. L o v e n o r n.

rUct har lcenge vceret anseet for en Sag af stsrste Vigtighed, ar udfinde

et Instrument, hvorved man fra en Standpunkt kunde med Noiagrighed
maale Distancen til en eller anden Gienstand, hvilker for Geographen, den
Miliraire, som og for Seemanden vilde medbring? de allervigtigste Fordele,
og deS Aarfag haver ikke alene mange baade loerde og vittige Hoveder beskieftiget stg dermed, men det haver endog af dette indsigtsfulde Selskab for
endeel Aar siden vcrret anseet som en vorrdig Gienstand ti! et Priisspsrgsmaal, hvilket og haver foranlediget Bekieudraio>els n af tvende PriissVrivtee

af

1778 derover, nemlig af G. F. Brander og Jol). Hejfenzrieder.
Imidlertid troer senkte det er overfisdig ar beklagte den samme Sag paa
flere Maader.
Jeg vil des Aarfag tp?e opholde mig ved at anfsre de For
flage eller Beskrivelser ti! deslige Instrumenter, fom forefindes hos adskillige
Autores, eller saadanne af disse Slags, fom virkelige« kunde have vcrrct
forfærdigede, hvilke ere del indsigtsfulde Selffab alt for vel bekiendte; men
alene i denne lille Afhandling give mig den 2Ere at affatte et Forsiag til et
saadant Instrument, som jeg vel erkicnder, ar det, i Besynderlighed foe

Oo
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dele Srerrelse, ikke kunde i alle Tilfalde vare saa portativ eller saa handelig, som man kunde onffe del; men da jeg dog troer, at del ved adskillige
Lejligheder vilde blive af betydelig Nytte, og da man ved Beregning bestemt
kan finde den Neiagtighed, font dette Instrument kan afgive i Forhold lil
deis Stsrrelse og den maalre Distance, bliver Brugen deraf saa meget des
stkkrere, naar man ikke ganer dermed udenfor de Grcrndser inden hvilke det
kan opfylde den fordrende Nsiagtighed.
Dette Instrument, som den folgende Beskrivelse udviser, vil blive af
8, eller om man vil, af io Fods Lcengde; men naar det bliver nedlagt i
en passelig ganske smal Kasse, vil del letlelig med dets Stativer kunde brin
ges af et Par Mand fra Sked til andel, hvor man brugle der; dog har mit
Hensyn dermed fornemmelig varet for den Nykte en Ssemand i visse Lejlig
heder kunde have deraf.
Man kommer meget ofte ind i Havne, som meget
vilde interessere at kunde, paa nogenledes beqvem og hastig Maade, optage
og forfatte Kaart over, men hvor det locale Terrain gier det meget vanskeligt
at kunde afmaale nogen tilstrcekkelig Basis, og fandt man end den sieldne
Muelighed at kunde maale denne, vilde man endog kun have liden Lejlighed
fra Enderne af samme at sigte til de Puncler, man helst onskede, for at
affatte eller combinere sit Kaart; og ofte kunde saadanne Tilfalde indlraffe,
hvor man i Havne ikke torde eller vilde foretage nogen Operation.
Under
saadanne Omstoendigheder kunde man beqvemt paa Skibet, naar det laae
stille nok dertil, hvilket oste kan vare, bestemme adskillige Punkter, og
aftegne Conturen af Havnen.

Jeg vil til Exempel navne islandske, sareiske ever og norske Havne,
hvis steile klipagtige Kyster, ud- og indgaaende Puncter, giere andre Opmaalingsmethodcr vidtleftige.
Instrumentet kan man fttødtø fm med sig i
et Skib, og under Brugen deraf kan man letlelig fore samme i Baad eller
Chalonppe fra en Pyndt til en anden, hvor man til sin Hensigt vilde op
satte del.
Med vcdfolgende Tegninger og Figurer vil uden Tvivl Beskrivelsen af
Instrumentet blive saa oplysende, at man derefter kunde lade forfcerdige et
saadank, ifald nogen Sagkyndig eragtede det saa nyttigt og brugbart, som
For-
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Forfatteren ester sin uforgribelige Formening troer det i mange Tilfælde gA
kunde blive, uagtet de ved Naturen deraf medfslgende Indskrænkninger.
Instrumentet bestaaer af tvende Linealer, hvoraf den overste bevæger
sig fom en Alhidade omkring en fælleds Axe; paa den anden Ende af den
underste Lineal er en inddeelr Bue af 5° sta Nulpunktet til hver Side (T),

naar Instrumentet er indrettet til 8 Fod, men 6\ naar det er indrettet til
10 Fod, og den overste har en Nonius, hvilken bor være forfyner med Mi
crometer, fem den kan vise hvor mange Grader, Minuter og Secunder,
fom den overste Lineal eller Alhidaden bevæger sig til enten af Siderne sta
Nulpunktet, for at ktende den forlangte Vinkel.
I den sælleds Centtalaxe,
paa den ene Ende af den underste Lineal, staaer en Kikkert A, fom er fast,

i

famme, men bevcegeg ikke ved at Alhidaden gaaer om sir Center.
Dens
Lcengdeaxe bor ligge noiagtig lodret over Centret, omkring hvilken Alhidaden
bcvceger sig.
Nu staaer der paa den anden Ende af Alhidaden ligeledes en
Kikkert B, fom er fast i og bevæges med den, hvis Lcengdeaxe maae da staae
aldeles noiagtig 8 Fod sta den anden Kikkerts Lcrngdeaxe, eller ogfaa io Fod,
ifald at Instrumentet er indrettet dertil.
Som en fremdeles Folge maae

begge Lcengdeaxerne af Kikkerterne være injustcrede parallele, naar Alhidaden
staaer paa Nul.
Maaden, hvorledes delte kan ffee, ffal siden blive viist.

Naar man derfor sigter igiennem dcn i den fcetleds Centcraxe fasistaaende Kikkert A, og derefter bevæger Alhidaden til at man noiagtig fer famme
Gienstand paa dct verticale Filament (hvilket begge Kikkerterne maae være for
synede med) i den anden-Kikkert B, som staaer paa den overste Lineal, er det
klart at man maaler en Vinkel, fom med Basis af 8 Fod, hvi ket er In
strumentets Radius, eller af io Fod, cm det er indrettet dertil, kan bestem
me hvor langt man er fra den tilsigtede Gicnstand.
Dctte bcvists klarligen,
naar Linien a b (Fig. i) forestiller den underste Lineal, og den dobbelte Li
nie c e Kikkerun paa famme, hvis Sigtlinie er perpendiculair detpaa, som

bliver
C) At der er inddeelt Due til begge Sider af Nulpunctet, er baade beqvemmelig for
Instrumentete Indretning, fom og dets Verification og Brug, da man uden at
omvende t)de Instrumeturk kan maali Vinkelen til begge Sider.

\
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bliver stillet paa Gienstanden d; alksaa er d a b en ret Vinkes.

Bevoeges

nu Linien af> som forestiller den overste Lineal eller Alhidaderi, faa (»nge
til Sigtlinien i den dcrpaa varende Kikkert, som ligeledes er perpendicnlair
paa denne, ogsaa kommer til at krasse paa samme Gienstand, saa er df en
Tangent til Buen fg, og felgelig Z dfa ogsaa en ret Vinkel; altfaa er i
Triangelen adf Z daf
Z adf zzz 90°; men Z baf
Z daf er ligeledes
90°, og folgclig er Z baf
Z adf; det er, at den Vinkel, man maalet
paa Instrumentet, er liig Vinkelen d i Triangelen adf, hvoraf videre fol
ger, at i denne Triangel er bekiendt Z f, som er en ret Vinkel, Z d, som
er liig den, man maaler paa Instrumentet, samt Linien fa, hvilken er Di

stancen imellem Kikkerterne paa Instrumentet, og deraf kan man da lettelig
udregne Linien ad, som ben begierede Distance fra Gienstanden, h.
b.
Naar man vilde bruge et saadant Instrument, kunde man temmelig let
i Forveien beregne en Tabelle, som viste Distancen fra Gienstanden, passende
til hver enkelt Secund af de maalte Vinkler, saa man deraf kunde uden Be
regning strap see hvor langt man var fra den tilsigtede Gienstand, og man
kunde beregne denne Tabelle saa langt som man efter ben fordrende Noiagtighed behevede ben; betydelig vidtloftig kunde ben dog ikke heller blive, da
man ikke har mange Grader at gaae igicnnem; thi med dette Instrument,
naar Afstanden imellem Kikkerterne er 8 Fod, var Vinkelen til at maale
100 Fods Afstand 40 55' 19", og naar ben vat 10 Fod, blev samme Vin
kel 50 44/ 2i".
Jeg siger at Tabellen maalte beregnes for enhver enkelt

Secund af Buen, faavibt dens Brug ganer; thi til ben Grad af Noiagtighed bor man kunde maale Vinkelen, naar man tuben visse Groendset vil
bruge bette med tilborlig Paalidelighed.
Men ved den Fuldkommenhed, til
hvilken Kunsten er stegen i at kunde frembringe Instrumenter, hvis Hensigt
er at udmaale Vinkler, naar ikkun Radius er af nogen Betydenhcd, kan
man ikke tvivle paa, man jo kunde erholde det her, da jeg hos den nyelig
fra Engeland hiemkomne habile Kunstner Hr. BldstkUP har feet Instrumen
ter af meget liden Radius angive Tiendedele af Minuter, og Hat i denne
Anledning talt med ham derom, da han fuldkommen tiltroet sig, ved Micromctere paa Radier af Stsrrelse fom dette Instrument ffulde have, meb
Sikkerhed at angive Vinklerne paa enkelte Secunder.
Jeg har des Aarsag

paa
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paa Tegningen hverken viist Micrometer, eller den Skrue, som skulde under
Vinkelmaalingen ftemffyde Akhidaden, da dek maae overlades den habile
Kunstner, hvorledes han vilde indrette sir Micrometer.
For at spare Vidtlostigheden ved ot vedlcrgge en beregnet Tabelle, hvil
ken ikke bliver nyttig, fercnd man virkelig forfcrrdiger et saadanr Instrument,
og da ydermere maatte indrettes ester hvad Storresse man gav det, vil jeg
aleneste her kortelig vise, hvormeget Forffiellen af en Secund i Bue gier Forffie! udi Distancen paa visse antagne Afstande, til at man deraf kan see, hvav
Noiagtighed der under visse Grcendser af Instrumenters Brug kan forventes.
For el Instrument med 8 Fods Radius giver en Secunds Forjkiel
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For de svrige er alt for ubetydelig Brsk.

Det lyser tydelig deraf, at saa lange Afstanden er maadelig, kan man
(ruge delte Instrument med en temmelig Grad af Nsiagtighed, ncnr at det
ovrige af Instrumenters Indretning kan svare dertil, som jeg i folgende Be
skrivelse vil sege ar forklare.
Samling. V. D.
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L. Beskrivelse af et Instrument til at maale
Instrumenter bares af rrende Stativer, hvoraf der midterste C er alde

les los og uafhcrngig af Instrumentel, men tiener alene ril ak undcrstotke der,
for, da Linealerne ere af temmelig Langde, det ikke fkulde foraarsage nogen
Bugt i Midlen. I dette Stativ er en Stok D med en Vrikke E, fom man,
naar Instrumentet er opsat, skyder op omtrent midt under Instrumenter, vilkaarlig, kil den netop berører Underkanten deraf, for at understøtte samme, og
da fastner Skruen F.
Stativet G, som staaer noget indenfor den ene Ende
af Instrumentet, har ovenpaa et siadt Hoved eller Vrikke H, paa hvilken der
er en Metalplade med en rund Tap I; i den underste Lineal K ligger en Mes
singbøsning , i hvilken der er et cylindrisk Hul, hvori Tappen I passer, saa

(U hele Instrumentet kan bevage sig om dette.
Det trcbte Stativ M, hvilket barrer den anden Ende af Instrumentet,
har ovenpaa fast mcd sig en Coulisse eller Rende N, der har to Klapper eller
Opstandere paa hver Ende, som ere just saa langt fra hverandre som Vreden
af den underste Lineal R, saa de kan fatte om samme; naar man da ned
lægger Instrumentet i denne Gaffel O, saa er det begribeligt, at man ved
Skruen P kan bevcege hele Instrumentet noget frem og tilbage omkring Cen
trer eller Tappen I; dette behøves, naar man opfatter Instrumentet, og den
paa Instrumentet perpendiculaire Sigklinie igienncm Kikkerten A ikke just
trasser lige paa den Gienstand, man vil sigte til eller maale sin Afstand fra.
Da nu Instrumentet haver saa stor Langde, kan den, som observerer, og
staaer derfor først ved Kikkerten A, ikke naae til Skruen P; men at lade
den skrue frem eller tilbage ved en anden, veed enhver, som cr noget øvet i
at observere, ot det aldrig bliver saa fuldkommen; det kan derfor bedst skee
ved en Stok Q med et dobbelt Leed (Hooks Joints)-poo Enden, saa kan
Observator selv beqvemt bevage hele Instrumentet hvad Vci behoves, for at
faae Filamentet i Kikkerten A stillet paa Gienstanden.
Denne Skrue kunde
bedre indrettes ved Instrumentmageren end paa Tegningen er viist.

Da nu ved Instrumentets Opfatning det ikke heller kan traffe at Gienstanden jo kan ligge over eller under den horizontale Linie giennem Kikkerterne,
saa maae de knude bevages vertical op eller ned, hvilket ffeer ved ni de ere
hevagelige om en Axe eller Tapper paa Midten af dem, og ved den Bue R,
.
/som
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som de ere heftede til, og ganer igiennem et Hul i Foden. Den behovet vel
ingen Klemffrue, da Buen R ei bor vandre for villig eller lest igiennem Huller.
I Henseende til Verificationen af Kikkerterne, baade for at kunde for
visse sig at der ganffe noiagtig var 8 eller 10 Fods Afstand imellem dem, som
ogsaa at Sigtlinierne igiennem dem vare indbyrdes parallele, naar Alhidaden
staaer paa Nul, troer jeg at samme kunde Ree paa folgende Maade: Man
maatte uære forsynet med tvende Linealer af Fyrretræe, som S af 8Z eller ioj
Fods Længde; paa hver Ende af samme Rulle males en hvid Qvadrat, hvorigiennem var trukken en fiin sort Linie, som verticale Diagonaler T og U;
Distancen imellem dem begge paa det allernoicste 8 eller io Fod.
Man
kunde ophænge den ene af disse paa en Væg eller et Par dertil medhavende
indrettede Skokke i en horizontal Retning efter Lejlighed og Beqv.'mmelighed,
og opstille Instrumentet i en nogenledes lang Afstand derfra, dog saa at Li
nierne T og U bleve ffarp-tydelige; paa den modsatte Side, omtrent i samme
Afstand, kunde man paa samme Maade opstille den anden af disse Linealer S.

For nir i) at verificere, om Sigtlinien igiennem Kikkerten AA er per#
pendieulair paa Instrumentets Længdeaxe eller Inddelingens Nulpunct, maae
forst forudsættes, at Instrumentmageren har nedlagt en Bosning igiennem
begge Linealer, hvilken er fast og urokkelig i den underste, og omkring hvis
overste Deel Linealen L eller Alhidaden bevæger sig; heeligiennem denne er et
fiirkantct Hul, hvoraf Centrallinien et Axen for begge Linealerne; nu maae
den underste Deel af Foden til Kikkerten A være en fiirkantet Tappe, som
passer just i dette fiirkantede Hul eller Ror; i den nederste Deel af denne Tap
er Skruegænget, og formedelst en Msttcrken med Skrue Y kan anholdes.
Naar man nu fætter den fiirkantede Tap, som borer Kikkerten A, ned i be
meldte Ror, og ansikruer Skruen Y (2), er Kikkerten A fast med den under
ste Lineal, men uafhængig for Alhidaden; man sigter til Linien T, eller og,
i Henseende til denne Verification, til enhver anden linieagtig Gieustand i
paffelig Afstand, fom man tydelig og ffarp kunde tiende, og træffet Kikker-

P

p

2

ternet?

(3) Denne Skrue vilde uden Tvivl vare bedre flad, og at opskrues med en Nogle, en
*
som paa ben Maade den er viist paa Tegningen for mere Synlighed«.
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ternes Sigtlinie ikke strap paa samme, da maae man bevæge hele Insti umen«
let, formedelst Skruen P, omkring Tappen I, thi faa bevæger Kikkerlen A
sig ril man faaer denö Filament paa det begierede Maal; nu afffiuer man
Skruen Y, tager Kikkerts ud, og fatter Tappen fra neden af op i Roret,
og- ffcuer fa tn me Skrue Y ind for oven; faaledes er da Kikkerten fastned til,
men under Instrumentet, hvorefter man sigter til famine Linie føm forst, og
hvis Filamentet trasser rigtig derpaa, da kan Kikkerten bringes tilbage paa
sil Sted, og den er injusteret; men skulde den have havt nogen Feil til en af
Siderne, da maae det ved denne Omvæltning vift sig med en dobbelt Vinkes,
hvoraf derfor det Halve maae rettes ved at bevæge hele Instrumentet ved
Skruen P, og der andet Halve ved en Indretning, fom maae være paa Kik
kertens Fod ftlv, faaledes at Kikkerten (5) kunde dreies noget til Siderne;
denne Operation gientages faa længe indtil Kikkerterne vift rigtig paa begge
Sider, og faaledes er denne Kikkerts Sigtlinie injusteret perpendiculair paa
Instrumentets Længderadius eller Nulpunct,
Nu bliver for det 2) at injustere den anden Kikkert B
a) uoiagtig i sin beherige Afstand;

b) parallel med Kikkerten A.

Til disse Hensigter stiller man fsrst Alhidaden paa Nul, derpaa sigter
man igieunem Kikkerten A til Linien T paa den ophængte Lineal S, og naar
man ved Skruen P har bragt det nøkigtig derpaa, sigter man igieunem Kik
kerten B til Linien U; ffulde der mangle noget, at det faldt inden- eller uden
for
(3) For at kunde bevæge Kikkerterne til Siderne, naar det for Injusteringen behoves,
kunde Foden hi bestaae af tvende Dele, hk og ki, hvoraf dm øverste havde cn Tap,
som kunde gaae ned i den underste Deel, og fastnes ved Skruen 11; man Issuer alt
*
saa disse Skruer lidet, bevæger Kikkerten det behøvende, og fastuer dem til igien;
men denne Maade, som det er viist her paa Tegningen, er langt fra ikke den bedste,
thi Skruerne 11 ere alt for meget udsatte for at rores ved og forandres, hvilket in
genlunde bor vare; thi naar Instrumentet er injusteret, maae man vente sig en tem
melig Varighed, ffiønt Forsigtighed byder jævnlig at efterser; men for en habil
Kunstner vil det vcere let, ak giøre en i saa Henseende bedre Indretning, hvilket man
eg har paa andre Instruments; her er det kun Hensigten at angive Ideen rg hvad
der maae iagttages
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fet famm?, rettes det ved Skruen W (4), font man kunde fere Kikkerten B
lidet ud eller ind; tnac dette er bragt i Rigtighed, faa tages begge Kikker
terne og vendes om ved det at Klempanderne X (>') aabnes, faa at Oculairet
kommer til den Side hvor Objective! var, hvorefter man sigter for ft ig i en nem
Kikkerten A til Linien T paa Ven anden Lineal S, fom er ophængt paa den
anden Side af Instrumentet; men ifald Sigtlinien ikke trcesser derpaa, maae
Instrumentet ikke rorrs udaf sin havende Stilling, men bemeldte Lineal 82
maae skydes frem og tilbage af en Medhielper til Observator vinker (6); der
efter sigtes igiennem Kikkerten 8, font skulde trcrffe Linien AI; hvis deri
mattgler noget, Va maae det Halve rettes ved at bevæge Kikkerten til Siden,
paa samme Maadc som om Kikkerten A er meldet, og den anden halve Feil
er Mangelen at Nonius ikke staaer fuldkommen paa Nul.
Naar disse tvende
Operationer for Kikkerten B igientages, troer jeg man derved vil kunde faae
samme fuldkommen parallel med Kikkerten A.

Ved dette Instruments Forfeerdigelse eller Brug kunde maaffee udfindeS
en eller anden Forfinelse, fo tu jeg enten her for Vidtlofkigheden, eller fordi
jeg ansaae del maatte overlades til Kunstnerens egen Indretning, har ude
ladt. Hovedhensigten har mere varet at angive Ideen, fom uendeligen ffulde
Pp Z
glæde

C)

Det vil blive en nodvenbig Forsigtighed, at Hovedet nf denne Skrue ikke stod
udenfor Enden af Linealen M, men la ae dybt inde, fn a den alene kunde bevæges ved
en dertil passende Skruestikke eller Nogle; til ydermere Forsigtighed kunde der nok
være en liden Skodde for Enden, fo in bedækker den, og naar bchsves kunde aftages.

($) En ganske fortræffelig Indretning nf disse Klempander har jeg ftet hos sorommeldke
habile Kunstner Hr. Bidstrup. Man kunde isteden for at vende disse Kikkerter om
paa den Maade, fom her meldes, indrette dem enten til at være amphidioptrisse
eller faaledes at man kunde trække Noret ud af Kikkerterne snavet Oculair- fom Objeclivglasset, og by-tte dem om fan de vexelviis blev indfatte fen de modsatte Gider,
men disse Mander have den Uieilighed, nt det er snare vanskeligt at faae-Glassene
eoncenrrijke i Sigtliuien.

(6) Det kunde synes noget vanskeligt, at faae Sted til at ophænge disse Linealer paa,
men jeg kroer at man kunde indrette et Par beqvemme Bukke eller Stokke at stille
disse Linealer Si og S2 pa-a, som vel ikke behovedes at være overmaade langt fra
Instrumentet, og naar det var vel injnsteret og behandlet nogenledes forsigtig, troer
jeg ikke det vilde forandre sig faa lef.
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glcrde mig, om den maatte finde Blfald og ansees brugelig i det mindste for
Tilfælde, som de jeg i Indledningen har berørt.
Efter mit Skisnnende bliver det uden Tvivl umuelig ot frembringe no#
ger Instrument til denne Hensigt, uden det haver en.marrkelig Basis i sig
selv, og sslgelig har den uomgængelige Ulejlighed at blive uhandelig.
Der horer til dette et Par vel indrettede Haandgreb eller et Par Rem
nier omkring det, for at tages op af sin Kaste og sættes paa stativerne.
<o
eller tre Menneffev behoves der til at handle og transportere det; men under
saadanne Leiligheder som de anførte, at have det med et Skib til Havneopmaalinger, haver man ikke Mangel paa sornsden Haandhielp.
Man feer letkelig, at det ved Brugen af dette Instrument er siet ingen
fornoden Betingelse, som det er vcd mange andre, at det ssulde.staae i hori
zontal Stilling; thi da begge Kikkerterne ffal sigte tik eet og samme Punct
eller Gienstand, bliver det fuldkommen ligegyldig i hvad Plan Triangelen
adf ligger, og det haver ingen Indflydelse paa den maalende Vinkel, som

bestemmer Afstanden.
Da dets Brug alene er, at finde hvor langt man befinder sig fra en
eller anden Punct, faa folger fremdeles at man tillige maae være forsynet
mcd et andet Instrument til Vinkelmaalingerne, saasom et Maalebord, eller
i manglende Fald kan en god Octant eller Sextant giøre fortræffelig Nytte.
Naar man antager en Situation, som de der forefalde paa dr anførte eller
lignende Steder, af Havne, fom ere indelukkede og begrcendsede med steile
hoie Klippekyster og Strandbredder, hvilke tillige haver mangfoldige Bugter,
fmaa Viger og udstaaende Pyndter, og følgelig naar man flytter sig endog
kun et kort Stykke fra en Station til en anden, feer man ikkun faa af de
Hukker, Pyndter eller Objecter, man saae paa den foregaoenfce Station,
troer jeg det vil være indlysende, med hvor megen Fordert mon kunde benytte
det her foreflagne Instrument, da andre Opmaalingsmethoder i faa Tilfælde
vare vanffelige; man havde ikke alencste let al faae en Basis, men man kunde
endog med storste Lethed bestemme mangfoldige Puncters Mellemafstand fra
hinanden, og directe affatte det paa Papiret, og naar man brugte dette fra
flere Stationer, kunde man verificere og meget hastigen sammensætte en Plan
eller Tegning over saadan Silutttion.

Jeg
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Jeg vil ikke for dette indsigtsfulde Selffab være udførlig om den ellers
mu-lige Brug af mit forestagne Instrument, som Lejlighed og Tilfælde bedst
kunde afgiore, men har alene berørt denne fom den jeg egentlig har havt for
Hine, ved at tænke over der, da jeg ofte fom Ssemand i benævnte og andre
Havne haver suffer mig el saadanl Redffab.

Det« Størrelse eller Uhandelighed, fom ellers ved Instrumenter til at
bruge i Marken kommer faa meget i Betragtning, kan ikke her være til Hin
der, hvor beqvem Lejlighed til Transport og overstsdig Haandhielp aldeles
ophæver denne Ulejlighed.

Ferst efter at jeg havde forfattet denne her forelagde Afhandling, blev
jeg giert opmærksom paa Hr. Professor Ratzert's Forelæsninger over den
geometriffe, trigonomelriffe og militaire Landmaaling, tillgemed Nivellerin
gen, trykt i Kiebenhavn 1793, hvor han Pag. 128 anfører: "at vores for"tiente Instrumentmager Ahl hav opfundet en Distancemaaler, fom fra et
" Standpunct temmelig note giver en Distance tilkiende, kun Skade at det
"ved flygtige Opmalinger ikke kan feres med.
Ved Belejringer derimod er
"det meget godt."
Og
r jeg af den korte Beskrivelse, der anføres der
over, «t det i Hovedideen er ganffe og overeensstcmmende med det af mig hev
foreflagne; men da der intet er anført hverken om Stativerne, hvilke dog ere
en væsentlig Deel af Instrumentet, og titoagcr betydeligen til dets Brug, ja
det vilde nok være ganffe ufuldkomment, fast ubrugelig, naar disse ikke vare
behorigen indrettede, tilligemed at der heller intet er fagt om Kikkerternes
Indretning for at kunde injustere Instrumentet, hvilket er en ikke mindre be
tydelig Sag, da dog et saadant Instrument faa let under Brug eller Trans
portering, ved Stød eller Hendelfe, kunde komme ud af sin Retning, hvor
ved det >a enten blev gjort ubrugbar eller betydeligen vilde bedrage den, dev
forlod sig derpaa, saa har disse Aarfager overvunden min Betænkelighed at
forelægge Selskabet tonne Afhandling, da maaffce de til tonne Hensigt heri
anførte Ideer kunde blive anvendelige og nyttige, ja endog af den mere
Grandffende kunde forfines eller forbedres, allerhelst naar man kunde finde
Lejlighed ai faae
søg dermed.

saadant et Instrument forsærtoget/ og gisre Brug eller For

2)8

L.

Bessrivelse afct Instrument til at maale Afstanden :c.

Fremdeles maae jeg giere den Bemerrkmng: Hr. Ahl haver ester 6^
meldte Beffrivelse tiltoenkt sit Instrmnent at v«re af 6 Fods Lamgdc, ganffe
vift fordi det allerede af den Størrelse er til almindelig Brug meget uhande
lig.
Jeg har foreftaaet mit til 8 ja io Fod; derved vindes da ganske an
seelig i Neiagtigheden for en maadelig Distance, og i at kunde efter behsvende Tilfalde maale en lcengcre.
Men hvad Uhandelighedcn angaaer, som
ved mit maae vare faa meget større, er det ganske bortfaldet fra mine Be
tragtninger, i det jeg har kun ton ft dette Instrument til en speciel Brug,
som i ovenmeldte er anført, nemlig at have det med til Skibs, hvor beqvem
Transport og Haandhielp nok vilde i mange Tilfalde giere det sårdeles nyt
tigt og behageligt at medhave et faadant.

VvcUntfk. S elsk. Skt
*
.

5 . D • Side.

2 8?.

A

Mtz

m
-p

D

i

C

J

R

A

X

X

W

X

F
B

A

A

Q.
X

B

^Z

X

7

R

3

v
Fod

4
£.2V,

'/éufor.-

