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Dm
Wstiemmes aberrationer, 

font nu, 
efterat deres rigtige Theorie og Aarsage er 

funden, bor kaldes Refra&ioniV eller Anacíales,

§. i.
et er nu fem og firestndstive Aar/ siden Mr. Picard Anno 1661. 
begyndte til Paris at obfervere Fixftiernernes Aberrationer, 
fom hand vidner udi sin Voyage d’Uranibourg §. 8» men 
siger derhos, at hand ikke vidste noget Middel eller Maade,

saadan Urigtighed udi Astronomie Observationer at raade r Pour dire 
la vérité, je nay encore rien pû m’imaginer, qui me fatisfift là- 
deíTus, d’autant plus, qu’il y a eû des années, que ces inegalitez 
eftoient moins fenfibles, qu’en d’autres«

§. 2. -

Min Præceptor salig Poemer Vñr med Mr. Picard Udi de Obíerva- 
tioner/ som efter Kongens afFrankerige, Ludovici xiv., Ordre ble
ve giorde udi KLebenhavn paa det runde Taarn, og paa Hvecn/ der 
Uraniborg havde staaet, udi Aarene 1671. og 1672. ; og kunde altsaa 
udi samme Aar ikke voere ukyndig om disse Aberrationer ; men hand 
vidste endnu ingen Theorie derover Anno 1693. / da hand ffrev ved 
Observationerne, hvorafhsnd vilde demonftrere parallaxin orbis an
nui, saaledes : Sed de altitudinibus non perinde certus reddebar tam 
ob refraétionum varietatem, qvam ob aliam nondum liqvido per- 
ípeétam caufam. Scilicet per hos duos annos, qvemadmodum alias, 
expertusfum, eile qvandam in declinationibus varietatem, qvæ nec 
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refraétionibus, nee parallaxibus tribuí poteft, fine dubio ad vacilla
tionem aliqvam poli terreftris referendam, cujus me verifîmilem 
dare pofle theoriam obfervationibus munitam fpero ; fed cum talis 
poli vcl axis terræ vacillatio nullam, vel infenfibilem in afee nilones 
reSias inducat hallucinationem, Sc qvæ circa illam vel obfervavi vel 
commentatus fum, nondum ad votum fint perfecta, nolui in re liqvi- 
da dubiis vel fcrupulofis declinationum uti tefiimoniis,

§ 3-

Hidindtil vare diste Aberrationer saasom skmtke Udieen eller anden 
Krog/ da adstillige saasom Picard og Roemer ikkun hos sig selv havde teg
net nogle Linier derom uden nogen éclat. Men ved Aaret 1699. blrve 
de saa osfentligen bekiendte, at de meest verterle Aftronomí giorde 
store §>yne der ad/ da den Engelske Aftronomus Joannes Flamfledtyftfot 
obferverct paaFolar-Stiernen t samfcrlde 7. Aar/ at hand med diste 
observerede Aberrationer vilde demonitrere Jordens aarlige Gang/ 
udi et Brev skrevet til D. WaUißum, dateret den 20. Decembris ann. 
1698. De Parisiske Afironorni og åE-tllstocde strap/ otFlamfteds 
Observationer komme gandske overeens med dem, de havde erholdet 
udi Kiodenhavn og Paris; men ncrgtede/ at samme kunde contribue
re noget til/ at bevise Jordens Gang: chi Mr. cjfini, som endnu lever, 
viiste aabenbarligen Fiamfleds Misgreb, som kand sees udi Mémoires de 
l’Academie Roy. des feien ces for Aaret 1699. og tillige salig Roemer 
her i Kiobe-chavN/ hvis Anmærkninger over denne Sag/ som endnu 
ere i mine Hamdev/ stutte saaledes : Error Flamftedii, qvem ex figu
ra fua pag. Epiftolæ 706. haufiife videtur, fupponit polarem in co
luro folftitiorum, cum fit coluro æqvinoéliorum proxima. Debuit 
itaqve adhibere pro parallaxibus ex declinatione obtinendis obferva- 
tiones Vere Sc Autumno faétas, inquirere fcilicet in convenientem 
arcum ; nam arculus ipfiiis redundat in adlcenfionem rectam. Og 
strap derpaa strev hand et Brev til Fiamßed. hvorudi hand paa det aller
gelindeste androg, at hand nu for Haanden var occupem i andre For
retninger/ og kunde altsaa ikke fatte Demonfirationen; og iForhaab- 
m'ng, at Fiamßed^Xx) ffulve see sin flette Grund, bad hand/ at Fiamßed
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vilde selv neyere eftertcrnke Sagen og forestille den noget klarere. 
Dette Koemers Brev kand lceses i den tredie Tome af mine Skrifter 
Pag. 80- !

§- 4-

Afforegaaende er noksom at see/ at Roemer, da hand lavede vaa, 
at öemonürere Jordens Gang af Retiaicenfionerne r vidste meget 
vel, at der var en Aberration udiFixstiernernesDeclinationer/ som in
genlunde kom overeens med hans paraiiaxi orbis annui ; dog ikke des
mindre kalder hand ftn parallaxin demonftretct af Re&afcenfionerne 
en klar Sag/ hvorom ikke kand tvivles : thi hand saae, somvarsomme- 
ligen/ saa og ti! visse/ at denne Aberration, i hvor den ellers kom fra, 
kunde ingenlunde tilfoye hans Demonftration nogen Skade/ meget 
mindre nogen total Undergang. Jeg lod mig ellers ogsaa af min Præ- 
ceptors Authorité overtale tit at troe/ som skes ndi bemeldte tredie To
me pag.391. §. 197. forend jeg havderet overveyet Tinge«/ at Decli- 
nationernes Variationer mildt te tilffrivks en aarlig Slingren af Jor
dens Axel/ som dog ey kand vatre: faa at àê med all Rer kalder sine 
Lommentationer herover ufuldkomne; men af ufeylbare Obfervario- 
ner havde hand saa meget siuttet/ ar Lyrens Declination observeret om 
Aftenen altid wr 36. Secunda storre/ end naar den blev observeret i 
Morgenstunden/ hvilket jeg endeel Aar derefter noyé eftergrandstede, 
og Tingen paa noyeste nar saaledes befandt; og/ ligesom Roemer for
dum/ satte mig for/ Sagen engang ved Theorie at forklare. Men jeg 
havde da/ nemlig Anno 1714./ at bestille med Jordens Gang afReå- 
fcenfiotiem at demonftreve/ og maatte scette denne Sag op til en be- 
leyligere Tiid, som her ikke magtpaaliggende.

§. 5-

Imidlertid jeg da lignede Sirii og Lyræ ReSafcenfionev sammen/ 
faldt mig i Sinde/ tillige at forsogk/ om der ikke noget af samme Fix- 
stierners observerede Declinationer til Fordeel for Jordens aarlige 
Gangs Demonstration kunde udledes ; men jeg fandt dem til mit Fo- 
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rehavende ligesaa «nyttige/ som Roemer fordum havde befundet dem. 
Dette alleneste fandt jeg/ at baade 8irii, Lyræ Og Capellæ Declinatio- 
ner om Aftenen observerede vare beftandeligen storre, end de samme 
observerede om Morgenen; hvoraf mig da begyndte noget Lys at 
fremffinne; men dette maarte ogsaagiemmes til bedre Leylighed, paa 
det jeg nu kunde fare fort med Hovedsagen, nemlig at forfærdige De- 
monftrationeit paa Jordens aarlige Gang omkring Solen. Denne 
bedre Leylighed begav sig omsider alt for sildig/ da jeg Anno 1736. hav
de faaet at see Wolfens Elementa Aftronomiæ, som vare trykte for
rige Aar Anno 1735. Author taler der pag. 602. om nogle aarlige 
Variationer i Fixsiiermrnes Declinationem som ingenlunde kunne re- 
præfentercé ved den aarlige parallaxin. Det var mig noksom bekiendt, 
saavelsom Roerner da hand levede, at de hverken kunde eller burde re
præsenteres/ endogsaa naar Jordens aarlige Gang demonftreret af 
Reáscenñonerne var saa tilforladelig, som noget Geometri^tTheo
reme. Jeg havde da ikke seek den beromte Engelske Aftronomi Bradleys 
Skrift/ hvilken Wolfius siger, at have deduceret disse Declinationem 
nes Forandringer af Lysets fucceflive Bevegelse og Jordens aarlige 
Gang/ hvilken folgelig af Bradley sirttes/orud. Ikke heller havde jeg 
da seek Manfredi Skrift / som Wolfi.11 s sammefted anforer. Jeg skal 
vidre mcrlde herom ved en anden Leylighed, om GUd vil, og ikkun her 
anfore de Sporsmaale, som jeg da giorde hos mig selv : Monne Manfred 
udi Italien har understaaetsig, at strive sit Hiertes Meening? Mon
ne hand har svcrkket min Demonftration ? Monne wolfius selv har noye 
beseet og overveyet min Demonftration, som en accurat Logicus og 
Mathematicus iw, ferend hand strider til Doms? Monne Hand paa 
nogen Maade er god for at imodstaae eller eludere min Demonstra
tions Kraft? Sagen selv og dens rigtige Demonftration stal jeg altid 
vcere ham god for, og det haardefte Ord, jeg vil tale til den fornemme 
Mand, stal vcere dette, at hand burde at have vidst, at Declinationem 
ne have mange vidrige Tilfalde, son; Rc&afcenfionerite ere frie for.

§. 6.

Hvad ellers den ferme Aftronomus Mr, Bradley vidre angaaer, da 
som
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som hand meget flittigere ex profefíb har observeret paa Fixstierner- 
nes Aberrationer/ og det med et meget fuldkonmere Instrument end 
enten Picard, Roemer eller Flaniftedsññ har hand 0g fttM fOC deM hñVt 
den Lykke, at spore deres Veyk/ og forklare dem med en Theorie, som 
udi saa vigtig en Sag formaner at veylede andre Aftronomos : den be- 
staaer, som fagter/ udi Lysets fuccestiveBevegelfe og Jordens aarli- 
ge Gang/ hvilket alle Aftronomi tilstaaer, at vcere meget vanskeligt at 
begribe/ hvorudover adfftlliae gode Mathematici have taget sig fore, 
ved beqvemme Lignelser ak illuftrere denne Theorie, dog vil den endnu 
ikke i alles Hoveder ; saa at oftbemcrldte Manfredas holder den for ufuld« 
kommen, indtil den af principiis Opticis vorder demonftreret; hand 
skriver saaledes derom Commentariis Bononienfibus pag. 620. Ce
terum theorematis hujus plane novi, ac Phyíicis haétenus inauditi 
veritatem, e qva univerfa aberrationum fyderalium ratio pendet, fi 
demonftratione aliqva ex Opticis principiis deprompta comprobaifer 
Auctor ingeniofiflimus, dubium omne fuituliffer, qvod fane pleris- 
que ejus fcriptum legentibus hic fuboritur. Nunc cum hanc inven
ti fui partem plane præcipuam non nifi leviter attigerit, faétum eft, 
ut qvorundam judicio nonnihil in egregio opere defiderandum re- 
liqverit.

§- 7-

Ovenbemcrldte Aar 1736., som var 7. Aar ferend jeg fik enken 
Bradleys eller Manfreds Skrifter at fee, kom det mig fore som noget rime
ligt/ at Jordens aarlige Gang kunde vcrre nogen Aarsage til disse Aber
rationer; menât de til deels ogsaa ffnlde kunde foraarsages af Lysets 
fucceflive Bkvegelse, hvilken fordum af Roemer var demonstreret 
da han opholdte sig i París, kunde jeg ikke begribe ihvordant jeg end dreye- 
de mine Tanker; saa at jeg faldt paa at rroe, at der maatte kundeop- 
ternkes en anden Theorie, som kunde vcrre bedre: hvorudover jeg fik 
Lyst til, at prove mine Krcrfter paa dette Probleme, forend jeg fik at 
see, hvorledes den lcrrde Bradley havde fattet sig herndi. Men at jeg 
kunde i Fremgangen vcrre saa meget tydeligere, vil jeg mcrlde forud, at 
jeg forstaa,r vedI-pdens Vorücuius en Globus eller Sahara vestgåen

de 

l



m P. H. Fixstiernemes Refraaioner 

de af en «reget tynd og flydende Matene/ fom allevegne om- 
giver Jorden/ og strikker sig langt uden for Maarren. Og 
med saadan Vorticulo forstaaer gg enhver Planere vmgrverr.

§. 8.

Jeg har sagt tilforne §. 5. at mig Anno 1714. begyndte noget 
Lysår fremskinneudi denne Sag, da jeg fandt/ at baade Sirii, Lyræ 
og Capel læ Declinationer om Aftenen observerede vare bestandeligen 
storre/ end de samme observerede om Morgenen. Saaledes begynd
te jeg at tcenke Sagen efter : Den subtile og tynde Materie, som opfyl
der alle Rum omkring Solen og strcekker sig i det mindsie uden for al- 
le Planeterne og Saturnum, denne Materie/ siger jeg, beveger sig om
kring Solen udi dens Vortice med en ubeskrivelig Hastighed : Udi den
ne omlobende Materie flyder Jordens Vorticulus, som et Skib udi' 
Vandet/ saa hastelig at den gior meere end 4. Danffe Mille udi een Se
cunde i Tiden. Var nu Materien i den vilde Solens vortex, og i Jor
dens Vorticulo just eet og samme Slags, saa at der var plat ingen For- 
fficelpaa begges Natur og Sammenhceng/ saa maatte de, naar de ere 
sattei saadan hastig Fart/ blande sig sammen ligesom Luft med Luft, 
Olie med Olie og Vand med Vand, saa at Jordens Vorticulus blev ikke 
meere til i den Form, og alting kom i Confufion. Om da Jordens 
Vorticulus skal kunne forsvare sig og beholde sin Spbæriske Form, maae 
der afFornodenhed imellem begge Slags Materier vcrre nogen saadan 
Forssicrl, at naar formoedentlig Vorticulens Materie er tykkere end den 
i vórtice, og mindre bevegelig eller meere sammenhængende, den da 
tilligemed er afsaadan Textur og Conftitution, at den ikke letteligen 
eller og aldeles ikke blander sig med Materien/ som egentlig horer til 
den store Solens vortex. Saadan Forffiall mcerke vi iblant adstillige 
Materier, so«n vi omgaaes med/ som for Exempel, imellem Vand 
og Olie, og afbegge disse blander sig ingen med Qveg Salv, rc. At 
jeg ikke ssal tale om de flydende Materier/ som Phyfici helde sammen 
uoi eet Glas for at præsentere de sire Elementem.
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§. 9.

I Begyndelsen synkes denne Meditation mig intet at giere til Sa» 
gen/ faa længe jeg tænkte/ at Jorden selv var midt udi fmVortikei; 
men naar jeg i mine Tanker satte Jorden uden for Centret, saae jeg dog 
ikke klart nok/ paa hvad Maade der kunde genereret paa Vortikelens 
Bryn (fuperficies) saadanne RefraCtionet/ som uden Exception kom« 
me overeens med alle Observationer. Undertiden fattede jeg Afffye 
for disse Tanker; men undertiden igien fattede jeg ftort Haab/ endnu 
tvivlraadig/ saasom jeg da/ som sagt er/ ey havde Tid nok til for Al
vore at igiennemgaae Sagen. Jeg satte da flige Tanker op/ enten 
noycre at examinare til beleyligere Tiid, eller og gandffe at fordom
me dem.

§. io.

Som sagt er/ Anno 1736. for 10. Aar siden tog jeg Sagen for 
Alvor for/ og Tingen noye eftertænkt og overlagt/ saae ieg mig foraar- 
saget/ at vige den hoye Fornodenhed/ eftersom jeg paa denne og ingen 
anden Maade kunde forklare Observationerne og hielpe dem til rette ; og 
begyndte at statuere en Sag som tilforne var uhort/ nemlig at Lysets 
Straaler refringeret og brækkedes naar de fulde ind udi Jordens 
Vortikel. Sagen er da giort/ og om nogle mindre erfarne ffulde lafte 
mig derfor/ saa ville der dog blive fleere/ som have ftorre Erfaring/ der 
ville holde for/ at mine RefraCtioner kunde ligesaavel tilftaaes udi Vor- 
tikelens BryN/ som vor Landsmands Tbyge Brahes Refraktioner med 
Glæde bleve imodtagne udi Dampkuglens BryN/ og holde de forste, 
saavel som de sidste, nyttige og nodvendige/ saasom de oyensi-nligen 
tiener til at afhielpe de Forandringer udi Fixftiernernes Declinationem 
som aarligen til sine bestemte Tider igienkomme.

§. IL

At komme nærmere til Sagen. Naar man betænker/ at der ved 
Jævndognernes Tider behoves ingen Correction i koiar-Stiernen 
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eller andre Fixstierner, som ere ikke.langt ftaJcrvndogn ernes Coluro : 
men at ved Foraars Jcrvndogn §irius observeres for lav om Aftenen, 
Sg Lyra ligeledes for lav om Morgenen ; og tvertimod at ved Heftens 
Jcrvndogn Lyra observeres at oploftes for hoytom Aftenen, eg Sirius 
ligeledesat oploftes for Hoyt om Morgenen, stulde man letteligen falde 
paa de Tanker, atalt dette kunde forklares at foraarsâges ved en aarlig 
Slingeren afIordens àei frem og tilbage: hvoraf man da letteligen 
begriber, ak Roemer og andre ikke middelmaadelige Aih-onomi have 
faaet den Tanke om Jordens aarlige Slingeren eller Vacillatione, da de 
ikke endnu havde taget sig den Tiid, Sagen med vedborlig At tention at 
yverlegge. Men igien paa den anden Side naar man tillige betcenker, 
at den lyse i Capella eller den lyse Tvillingernes Foed koftes op imod 
Nord paa just den samme Tiid, da Sirius trykkes ned imod Synder ; og 
tvertimod at den klare i Capella eller den klare Tvillingernes Foed tryk
kes ned imod Synder juft paa den samme Tiid, da Sirius loftes op imod 
Nord; det forste observeres at ffee, naar bemeldte Fixstierner obser
veres i Aftenstunden; det sidste, naar samme observeres udi Morgen
stunden ; saa er det nimodsigeligen Mathematice demonftretet, at diste 
Variationer eller Forandringer, som Vi her omtale, ikke kunde foraar- 
sages afJordens Axels Slingeren eller nutatione, titen at man maae 
soge Aarsagen andensteds fra. Men at man i denne Investigation künd 
have noget fast at foede paa, maae man paa noyefte overveye Observa
tionerne, og udi faae og tydelige Qrd befatte, hvad jeg og mange andre 
Obfervatores have derom erfaret udi mange Aar. Sagen er med faae 
Ord denne: Entender ervedJcovnd^gns eller Solhvervs Ti
der, eller naarfomheldst man obfemm udr det gandffe Aar, 
stra befindes om Aftenstunden alle Fixstrerners, enten de ere 
horden eller Sfndenfor AcLMen, deres Latitudes eller Afstand 
fra EciiptikfM forstore, og altfaa maae o-^ånerne ftMabeUS 
fråden-breder og tverrnnod befindes om Morgenstunden 
alle Fststierners/ enten decref^yrden eller Sonden for å/^en, 
deres Latitudes for sinaae, og altfaa maae Comwmu eller 
K^-ånerne legges til de o/^^rede Latitudes, øm man ellers ag
ter atforfaktt en ngrrg cat^m over Flxstlerncrne-

§. 12.



oven for Maanen. 115

12.
Lysets fucceflive Bevegelfe sg Jordens narlige Gang have beg

ge af min Præceptore Roemcrbekommet deres Demonitrarion, hvor« 
fore jeg gierne udi denne Sag vilde lade det beroe ved disse Princi
pier allene, om jeg stråledes Ande finde nogen rigtig Udkomst. Men 
at Laseren af en ElarogbarTFeorie retteligen kand erfare, hvad Ud- 
veye jeg Har fundet, vilde Hand desee Figuren, udi hvilken DIFI 
er Jordens Vor tikel, og den gandffe SpWijT. Axelen D F er en 
Partikel af Ecliptica eller den Bey/ som Jorden aarlig omvandrer ; 
samme Axel haver tvende Spitzer D og F, hvoraf D folger t Ecli- 
ptiken, og F ganer for an. E er Vortikelens Centre. T Jorden 
selv. Nu sporger jeg ikke om, hvad Aarsage der er til, at Jorden 
inden udi Vortikelen avancerer for Vortikelens Centre ; dette overla
der jeg for denne Gang til enhver at domme om det beste Hand kand og 
vil; men det er vist, at man kand see af ELåen, at saadan Transla
tion, som ncermeste Aarsage, er til, i Hvorvel formoedentlig meget 
Zliden.

$• 13/

Om Jorden forblev midt i Vortikelen udi E, Feede der runden 
omkring Vortikelens Bryn (fuperficiesj gandffe ingen Refraktion ; 
men alle Straaler fra alle lysende Punkter CE. LE. AE. aE fful
de falde directe ind til Vortikelens Centre E uden nogen Refra
ktion. Men naar Jorden transfereres fra Middel «Punâet E til 
Punktet T, saa Zenereres der Refraktioner udi alle Brynens Punkter 
hen til stimme Kant, undtagen udi de reneste Punkter D. F, som 
ligge udi lige Linie med Translations-Linien E T, hvor alle Refra
ktioner gandffe forsvinde.

§. 14.

Paa det man af Opticis And have en Oeometriff Demonftra- 
tion: Fra Centret É drag EA, som bliver perpendicular til Peri- 
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ferien Di F ndi Punítet I. Derncrst fra et lysende Punit c drag 
en Straale c i, hvilken af Fornødenhed ffal brydes uíi Punétet i 
ncermende sig imod bemceldte perpendicular, og gangende lige frem til 
Puntitt T. Endelig brag denne brudne Straale T i lige ud til et 
Punit efter Behag B* Saa ffal Stiernen efter Refraitionen synes at 
vcrre i Punilet B dåden virkelig eriPunitet c, beter, denffalsynes 
forflyttet til samme Kant, som Jorden er forflyttet.

Saa har da min Lasser en demonftreret Theorie af dette Slags 
Refraitionn*, saa at alt det er tilforladeligt, som nogen ved lovlige og 
6eometriffe Confequentzer heraf deducerer, saavel ubi Henseende 
til Longituder, som Latituder. Saa snart Jorden er forflyttet fra 
Vortiketenå Centre E fremad til T, saa ffttlle alle Fixftierner imel
lem Spitzerne D. F. synes at vige lcengre fra D hen imod F, end de 
i Sandhed ere ved disse Refraitioner, og som Spitzen F gaaer for an, 
saa bryde Refraitionerne Stiernerne frem ab, ligesom Jorden er for
flyttet fra E til T. At jeg maaffee kand sige Tingen noget klarere: 
Allevegne paa hin Side ûfÈcliptikené Pol blive Frxstiern ernes Lon- 
Ntuder forminffebe af bisse Refraitioner, fom brage dem tilbage mod 
den heyre Haand, fast fra Klokken 6. om Morgenen tilKlokken 6. om 
Aftenen. Og tvertimod allevegne paadenne Side af Eciiptikenå Pol 
blive Fixstiernernes Longituder forogebe af disse Refraitioner, som 
drage dem frem mod den venstre Haanb, fast fra Klokken 6. om Afte
nen tilKlokken 6. om Morgenen, og det med Refraitionernes heele 
Quantiret og Storelst, naar en Stierne observeres udi det Plan som 
er perpendiculari til Ecliptiken, og gaaer igiennem mit Observato
rium og Ecliptikens Poler.

§. 16.

For ganbffe Sagen at begribe, maae man endnu forestille sig et 
andet Plan, som er perpendiculare til forige Plan, og tillige tit Eclipti
ken selv : dette andet Plan bliver et Skillerum imellem de Stierner, som 

ere
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ere pao denne og paa hin Side nfEciiptikené Pol. Men disse tvende 
Planer/ som ere perpendiculare til Ecliptiken og imellem sig selv ind
byrdes/ deele Ecliptiken selv udi sire lige Deele/ eller Quadranter» 
(Hvo dette agter ret at overveye/ kunde, for at lette Meditationen og 
giere sig Sagen tydeligere/ giere sig en rund Brikke af Pap/ og kal
de den Ecliptiquen, og derpaa scette tvende halve Cirkeler ffaarne t hin
anden igiennem midten.) Naar Stiernen nu er i det ferste Plan, som 
gaaer igiennem mit Obfervatoripm, da er denne Refraktion j Lceng- 
den allerstorst ; men naar man gaaer fra dette Plan frem eller tilbage til 
detandktPàn, forminsses Refraktionernes Effekt i Longitude Itøeføtn 
Ooñnus afFremgangen eller Tilbagegangen beregnet i Grader øg Mi
nuter, indtil man er kommen til det andet Plan udi D eller F, hvor 
Refraktionerne gandffe forsvinde. Og dette er det rette og sikkere 
Principium, for at beregne disse Refractioncr / eller Longitudernes 
Correctioner. Maaffee jeg havde beqvemmeligere sagt saalcdes: Naar 
man gaaer fra det andet Plan frem eller tilbage til det forste Plan, for
eges Refractionerneé Effect i Longitude ligesom Sinus af Fremgangen 
eller Tilbagegangen beregnet i Grader om Minuter/ indtil man er kom
men til det forste Plan i E i, hvor Refractionem blive de storste. 
Thi faaledes kaud man lettest forfatte en Tabelle owrLongitude-Re- 
fractionerne.

§- n*

Dette var nu Cirkelen difi overveyet som liggende paa Edi- 
ptikens Plan, eller gierende en Part deraf; om man nu forestiller sig, 
at den dreyer sig omkring sine tvende Spitzer D og F, indtil den 
staaer perpendicular paa Eciiptiken/ bliver den strap til det Nyeligen 
omtalte andet Plan, som er et hvert Steds Meridian, naar Klokken er 
6. om Morgenen eller Aftenen/ ved hvilke Tider man obferverer Fix. 
stiernernes storste Refractioner i Latituden. Og da udi Kraft af ncer- 
vcerende Theorie er der ingen Latitude- Refraction udi Púneteme 
D og F, hvor der heller ingen Latitude er; menudi en liden Latitude 
bliver denne Refraction nogen/ og jo sierre en Fixsiiernes Latitude er, 
jo ¡tørre bliver dens storste Refraction, indtil den storste Refraction 

Pz iblant
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iblant de storste bliver udi Ecliptiktn^Pol, alting udi samme Orden 
som meldet er om Longitude-Refractionerne; det er, udi adskillige 
Latituder af adskillige Firstiemer, vore de storste Refractions til fra 
Ecliptiken ligesom Latituderne^ finus, indtil den allerstørste Refra
ction finder stg udi selve EcUpåens Pol, hvorfra de iglen vore afim- 
merfort brydende sig hen imod F, indtil de omsider udi F gandffe 
forsvinde.

iZ.
Endnu udi Kraft af denne Theorie ere der ingen Latitude-Re- 

fractions/ naar Obfervatorii Meridian IE I falder ind med det for
ste Plan IE I, saasom Vorticulus agtes at vare saasom dreyet eller 
svarvet omkring de tvende Spitzer D og F. Men naar andre Ver
ticals komme i Obfervatorii Meridian, gañe Refractioncvnc ikke 
gandfke hen t Longitude«/ men de font forandre Latituderne vore li
gesom finus til Grads og Minuter fra det forste Plan indtil de blive 
störst i det andet Plan ; det tt, udi tolv Lime-Cirkelen tv ingen La
titude-Refraction, men udi ser Lime-Cirkelen er den storft.

§. 19*

Fremdeles erdet af denne Theorie aabenbart/ Hvorfore Latitu- 
derne udi Aftenstunden observeres storre end udi Morgenstunden. 
Thi iSsdemonftrerS/ atalleRefraLions/ somffee allevegne uden 
Forffial udi Vortikelens BryN/ foreFirstisnerne langre fra Spitzen 
D hen ad Spitzen F. Men nu omAftenenved Klokken 6. observeres 
Latituderne omkring Spitzen D, og eftersom RefraÄionerne fore 
Stiernerne fra denne Spitz, som allerede er demonüreret og ofte om« 
meldet, saa synes deres Laàder for store: Tvertimod om Morgenen 
ved Klokken 6. observeres Latituderne omkring Spitzen F, og efter

som
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føm Refra&íonem ftre Stiernerne «armere hen ad denne Spitz/ 
faa synes deres Latituder for smaae. Og disse ere de samme Phæ- 
nomena, som il ere opregnede, og have generevet os denne 
Theorie«

§. 20«
Endelige« flyder ogsaa af denne Theorie en ikke uartig Betcenk- 

nmg: nemlig udi Vortikelené Æquator i E i, som er bestreven ved 
Polerne D, F, rundt omkring heele Vortikekn ere Longitude- Re- 
fractionerne afalle Fixstierner lige store §. ii. og lige saa stor er La- 
titude-Refractione« udi selve Ediptikens Pol, hvorfra Latirude-Re- 
fracrionev inindstes ligesom Cofinus, indtil de udi Púneteme D og 
F, det et/ udi Ecliptiken selv, gandste forsvinde. §. 17. Saaltdes 
stal da aldrig nogen Fixstierne imellem Ecliptikenå Pol og Plan sy
nes paa sir rette Sted/ men enhver Fixstierne stal aarligen synes at 
bestrive en Ellipfin omkring sit egentlige Sted/ efterdi Longitude- 
Refractionett forer den eengang om Aaret ud til den eene Side, og 
sex Maaneder ester ud til den anden Side/ og ligeledes forer Latitude- 
Refractione« samme Stierne eengangom Aaret op ad/ og sexMaa
neder derefter ned ad/ saa at her kommer da ud en Eiiipfis, hvis.via- 
meter transverfa eller den längste viameter bliver parallel med Ecli- 
ptikert/ og forholder sig til Diametrum ordinatam, som er perpendi
cular til Ediptiken / ligesom radius forholder sig til nnus af Fixstier- 
nens Latitude.

§. 21»
Fordet sidste og til Slutning folger ogsaa af denne Theorie, at 

denne Eiiipfis udi Ecliptiken selv/ hvor der er ingen Latitude-Refra
ction, som ofte er maldet/ gaaer sandste over og bliver til en ret Li
nie, som udi Ecliptiken^ Plan strcekker sig ud i. Longitude, paa en 
? Aar-
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Aarsens Tiid til den hoyre Haand, og sex Maaneder derefter til den 
venstre Haand. Strax naar man gaaer fta Ediptikeng Plan hm 
imod dens Poler Zenereres der en Ellipfis, hvilken «cerniere og ncer- 
mere gaaer til en Cirkel, jo meere man ncrrmer sig til EcliptíkcnS 
Poler, indtil den end eligen omsider bliver til en perfect Cirkel, som 
omringer Ecllptlkens' Pol ; saa at om der var en Fixstierne tilstede 
udi Polen selv, ssulde den dog aldrig synes at vcere der, men heldere 
synes aarligen at beffrive en Cirkel rundt omPolen, og saaledes hvert 
Aar ar igiennemvandre de tolv Himmeltegn, som alle i Polen siode 
sammen.

Vidre kand Lceseren underrettes om disse Refractionet, som Ze
nereres udi Brynen af Vortikelen omkring vores Jord, og sammes 
lette Application udi Praxi, naar min Anaciaftice, som nu har vcerek 
fcerdig udi 12. Aar, og er udi ncervcerende Aar vidtloftig provet og 
examinent efter Aftronomiffe Observationer, som jeg nyeligere ha

ver erholdet fta Engelland og Frankerige, faaer offent* 
lig Lys at see.

EUd allene Men.

W (o) B

L P.
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