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Solens ECCENTRICITET, 
hvilken befindeö at vare bestandig/ og ikke at 

aftage, som nogle af de mjeveAftronomis 
giette.

et ee i de sidste '200 Aar, üt Aílronomíen haver faaet sin 
ÇS3 fornemste Tilvext hos Europæerne/ det er ogsaa i samme 

Tiid/ at mange Ting ere blevne kaldte i Tvist, som ikke gier» 
des fornoden at tviile om, og hvorudi man gierne uden Fare kande 
have blevet ved de Gamles Mekning. Det er overeensstemmende 
med vores Humeur, at falde fra een Yderlighed til en anden/ man 
vil enten troe alt/ etter troe intet. Saadan er det gaaet m<t>Phiio- 
fophifli: Forst var det ligesom en principium, jurare in verba Ma- 
giítri, da holdtes det for et Sacrilegium eller Indbrud i Helligdommen 
at tcenke at Ariftoteles kunde tageFeyl/ og den ansaaes for den storste 
Philofophus, som kräftigst kunde troe/ hvad Ariftoteles og hans Tik- 
hængere havde strevet. Siden blev det et principium, de omnibus 
dubitandum, og da blev der disputeret end ogsaa om de allerfasteste 
og uryggeligste Sandhederi Samme Skiebne haver ogsaa Aftrono- 
mien havt: i Forskningen vare Ptolemæi Skrifter det Astronomiffe 
Evangelium, alle troede fast paa dem, ingen understod sig at Criti- 
cere dem, og den holdtes for den allerstorste Mester t sin Fait, fom 
kunde strive en Commentarium over een eller anden Part af dem. 
Siden, da Folkes Syne bleve aabnede/ og Copernicus begyndte at op- 
fore det gamle Pythagoriae Systeme om Jordens Bevegelse omkring 
Solen, blev?/sàâ ikke alleneste corrigeret og criticeret/ men man 
begyndte fast at troe/ at intet kunde bære sandt af alt/ hvad M- 
W4CUS udi sine Theoricr havde statueret. Zblant andre Ting, udi 
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g6o C. H, Solmé Eccentricitet,
hvilke jeg holder for at man uden Aarsag haver forladt Ptoiemsum, og 
hvor det var sikkerst at have blevet ved hans Meening, er Jordens 
eller Solens Eccentricitet, om hvilken Ptolemxus rettelig statuerer, at 
den altud forbliver den samme, og at den hverken tager til eller af, 
Herom meener en Hob af de nyere og store Aftronomis anderledes, 
faa som Copernicus, Mxft linus, Reinholdus, Tycho Brahe, Snellius, Landsbergs 
Louville, udaf hvilke jeg allenefte vil anfore, hvad Tycho Brahe siger udi 
hñNs Progymnasmata iste Tome pag. JI« eo qvod per diligentes artificum 
obfervationes animadverjum fit, longo traélu annorum diflantiam centri eccentrici 
à centro terrœ aliqvantulum variare, tl)i t>Ct CN CVfhVCt ítf*  gobi Obfer- 
vationer, at udi Tidens Lcrngde forandres Diftancen imellem 
Jordens Middel - pnnct og den eccentric Cirkels Mid
deles) nnet. Og Pag. 38*  Diffbrmitas, qvæ contingit ratione mu

tationis Apogæi & ecçentricitatis : Den dllsigheO / føHT skeer / for
medelst at Apogæum Og Excentriciteten invandrer sig. Men 
Astronomorum Meening er ogfaaikke gaydffe eenstemmlg angaaende 
Eccentricitetens Forandring; thi de eeldere Astronomi, ftuifom Tycho 
Brahe, og de, der levede ved hans Tider, meente, at Eccentriciteten 
voxte og tog af inden en vis Tiid, og, at naar den Tiid var forbi, de 
samme Forandringer da kom igien, ôg saa fort videre. Men Mon- 
fieur Louville, som er den imellem de nyere, der haver ffrevet sine 
Soupçons om Eccentricitetens Forandring , meener, at den altid ffulde 
tage af, indtil den omsider blev flet ingen, og at Jorden da ikke län
gere ffulde beveges udi en Ellipsi omkring Solen, men udi en Cirkel. 
MonfieurLouvilles Meening kand fees Mbi Mémoires de l’Acad. des 
Sciences 1720. p. 50. 51. Hager edit, hvor hand skriver saaledks: 
Ayant remarqué, que ce qui caufioit le plus de difference entre les divefes tables 
Aflronomiqties, étoit que la plus part des Aflronomes faifoient I' eccentricité du 
grand orbe trop grande, ¿y que fort peu d'erreur dans cette determination en 
caufioit une fort confiderable dans les vrais lieux du Soleil, j ai particulièrement 
travaillé d la déterminer le plus ex ail ement, qu' ilm a été po/fible, <¿r l'ai trou
vée un peu moindre que tous les Aflronomes ne la font, même que M CaJfini, 
qui efl celuy de tous qui la fait la plus petite, ce qui pourroitfaire fiupçonner 
qu'elle va en diminuant. SecretaireCCn Ved Academiet M. Fontenelle 
forklarer ncrrmere M. Louvilles Meening udi samme Aars Historie 
pag. uz. hvor hand ydermere siger, at dersom M. Maraidis Gisning 
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_________ hvilken bestås at vcvce bestandig. z6i
om Jupiters SSewgdft/ nemlig at den bliver eftctjihaandcn sortere og 
hastigere, bliver fremdeles stadfæstet ved Obfemtioner, m. Louvilies 
Meening da om diste Forandringer i Himmelen vilde blive faa meget 
desto rimeligere. Jeg forkaster ikke M. Louvilies Meening om Eccen- 
rricitetens Forandring/ af den Raison, som Holger Rofencrantz giver, 
og fom anfores udi Longomontani Aflronomia Danica p. i88. Hand meener 
der, at der maatte stride imod Himmelens Natur, fom er et evigt 
varende Væsen, at kaale saadanne Forandringer; Jeg vil meget sna
rere sige, at der som M. Louvilies 8oup^on var rigtig funderet, der 
da kunde tages et smukt og artigt Argument deraf imod Namraliftev 
og Atheiftet, og at deraf kunde bevises, at Verden ikke haver været 
af Evighed; thi det var umueligt, at det som havde oæret af Evig
hed, ffulde nu forst udi disse sidste iooo Aar kunde blive til intet, 
fom Eccentriciteten ffulde efterM. Louvilies Meening. Men jeg vil 
begive mig til Sagen selv, hvilken enhver vel seer meårer noyere 
at overveyes, eftersom store Aftronomi endnu hæfitere derom, og 
vide ikke, hvilket de helst vilde ftatuete.

Forend jeg anforer mine Argumenter, vil jeg forst noyeftern- 
ette, hvad Svorsmaalet her er, paa det mine Beviiser kand sidendes 

tydeligere forstaaes. Deter klart af Erfarenhed, at Solen ikke altid 
Wer paa et Sted i Himmelen, hvilket allene deraf tydelig nok kand 

merkes, efterdi Solen er meget hoyere oppe paa Himmelen om Som
meren end om Vinteren. Heraf korn det da, at Aftronomi forst 
maatte ftatuere, atSolen giorde hvert Aar en Cirkel omkring Jorden, 
udi hvis Middel Punct Jorden fad. Naar nu denne Satzvar rigtig, 
faa maatte deraf folge, at alle Aarfens Tider faavelfom ogsaa alle 
Dogn ffulde være lige lange. Men da man siden af Erfarenhed 
merkede, at Foraaret var længere end Sommeren, Sommeren læn
gere end Vinteren, Vinteren længere end Efterhosten; (enhver mer- 
ker vel, at jeg ikke taler om nu værende Tider, men om de Tider, 
som længe siden ere forbi) da man ydermere merkede, at 24 Timer 
om Hoften vare længere, end 24 Timer om Foraaret, faae man, at 
Sol- ns Bevegelse ikke kunde paa oven anforte Maade forklares, hvor- 
foreHypothefis da blev, at Solen gik ve! udi en Cirkel omkring Jor
den, men at Jorden fad ikke udi Middel Punkten af den Cirkel, men 
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z62 C: H. £>ttt"Soient Eccentricitet, .
et Stykke derfra, Dm Diftance da imellem Solens Cirkels Middel- 
Punct og det Punch hvyr Jorden sidder/ er det fom kaldes Eccen- 
tricireten. Jeg vil ikke tale om Le Forandringer/ som ere ffeede udi 
denne Hypothefi siden/ at det er Jorden, som beveges, og ikke So- 
len, og at Jorden ikke gaaer udi en Cirkel/ men i en Ellipfi, thi alt 
dette horer ikke til nu værende Sag. Svorsmaalet bliver da, om 
den Eccentriátet, føm nu er forklaret/ bliver altid den samme, 
eller og øm den efter haanden tager af, og bliver mindre og 
mindre. Jeg siger/ at den bliver altid dm samme/ og at den 
ikke forandres.

Da der nu stråledes er fbaret paa Sporsmaalet, stal jeg i Or- 
ven anfore mine Bevris. Det er klart/ at efterdi Jorden ikke sidder 
udi Middel-Punctm af Cirklen, som Solen gror med sin aarlige Be
segelst/ saa kand ogsaa Solen ikke være altid lige nær ved Jorden/ 
men den mane nu være nærmere, nu længere borte, det vildes yder
mere af Erfarenhed/ at jo nærmere en Ting er os, jo storre lader 
den, og jo længere den er borte, jo mindre lader den, altsaa folger 
heraf, at Solen ikke altid maae synes lige stor, men nu storre, nu 
mindre. Drtte stadfæstes ogsaa ved Erfarenhed, thi om Sommeren, 
naar Solen er længst borte, st)nes den altid mindre end om Vinteren, 
naar den er nærmest. Forffiellen af Solens Diametrer etter Stor- 
reifet om Sommeren og Vinteren er vel ikke saa stor, at den merkeS 
af alle, men naar man observerer med inftrumenter, saa kimdes 
den klart nok. Fremdeles folger, at dersom Jorden sidder altid lige 
langt fra Middel Punkten af Solens Cirkel, det er, dersom Eccentri- 
citeten altid er lige stor, faa maa Solen altid synes lige liden, naar 
den er længst borte, og altid lige stor, naar den er nærmest, saa at 
Forffiellen imellem den mindste og storste Sterrelse er altid den samme; 
men, sidder Jorden ikke altid lige langt fra Middel-Puncten afSolens 
Cirkel, men kommer aarlig nærmere dertil, det er, dersom Eccenn-i- 
citeten aftager, saa maae Solens mindste Diameter om Sommeren 
altid blive storre, oa den storste Diameter om Vinteren altid blive 
mindre, saa at Forffiellen imellem den storste og mindste Diameter 
bliver altid mindre- Det er da det vi har at see efter, om de nyeste 
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hvilken befindes at vivre bestandig. __ 363
Observationer give samme Forssiel, som de åre og eeldste, thi er dkt 
saa, saa kand der ikke vcere steet nogen kienderig Forandring ndi 
Eccentricitetefl.

De nyeste Observationer, fom vi har af Solens Diameter, 
ere de, som jeg i disse Aaringer haver giort paa vores Observatorio. 
Jeg haver flltteligen og jevnligen om Middagen, naar det haver vcrret 
klart Vcyrligt, observeret Solens ?affa§e igiennem Meridianen, og 
altid funden, at den bruger 2 Min. i8, 18I eller hoyst i8|Sec. til at 
paffere over det mitterste VertiLâl Filament i Kikkeren om Sommeren 
sidst i Junii og forst ijuiii Maaned, naar den er lcengst fra Jorden, 
at den bkhover 2 Min. 121 See. til at paffere over Vertical Filamen
tet i sidstningen af OÄober Manned, og 2 Min. 22 4 eller 23 Sec.u6i 
sidstningen af December og forstningen af januarn Maaned, da den 
er ncrrmest ved Jorden.

Jeg vil da nu compare« denne min Solens Diameter med 
tkldere Observationer, og forst giore Begyndelse af min Faders. 
Hand haver givet kN liden Tra&at Ud om Solens Diameter udi Aétis 
erud. a. 1717. p. 92 og 93/ der finder hand, at om Sommeren, naar 
Solen er langst borte, gaaer2Min. iSfSec. forbi, medens Solen 
gaaer igiennem Meridianen, og om Vinteren, naar den er narmest, 
2 Min. 22 4 See. Denne Diameter er determineret af 24 AarS Ob
servationer, hvilke o.Roemer og Hand haver gjort i Suite, faa man 
kand forlade sig paa, at den er noye determineret. Enhver seer vel, 
at tienne Diameter er den samme, som min, faa at der udi de 30 eller 
40 Aar, som siden den Tiid ere gangne forbi, ingen kiendelig Foran
dring er ffeet udi Solens Diameter. Ligeledes findes 3 Observatio
ner af Solen util Roemers Triduo i min Faders Op. t. 3. p. 176. og 

folgende, hvor Solens Diameter er 2.124, 2.12 î og 2.12 4, hvilket 
gandffe vel stemmer overeens med min Diameter i Oåober Maaned 

2.12 4. Jeg maa herhos merke, at denne Diameter af Solen, som 
er her determineret af min Faders og mine ^Observationer, differerer 
ikkun nogle faae Secunder fråden, som Mons. Caflini og Lonville
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have determineret af deres Observationer i Elem. d’ ACtron. p. 127. 
Hg Mem. de 1’ Ac. for Ao. 1724. NrMlig Caifinis og Louvilles Dia
meter er lidet mindre end vores baade udi Julii og December Man
ned/ saa dt Proportionen imellem den storste og mindste Solens Dia
meter bliver den selvsamme efter deres Observationer/ som ester vores.

Msr. de L’ Isle haver Udi stne Mémoires p, igi. 182.18Z. flN- 
f-rt 3 Diametre flf Solen, og fundet den d. 14 OÄobris 1713. 

32 Min. 18 stor, den 21 og 22 Oåobris 32 Min. 22 See. eller 32 Min. 
25 See. og endeligen d. 1 Decembris 32 Min. 39 Sec. De Diametre, 
som jeg haver observeret PÑÑ samme Tider i Maanederne/ ere d.

IlOåobris 2 Min. 101 Sec. d. 21 og 22 Ociobris 2 Min. 12 S See. og 
Vg d. I Decembris 2 Min. 20 j See. Dersom diste mine Diametre 
blive reduceret til Gradfv og Parter deraf/ og der bliver subtraheret/ 
hvad der stal subtraheres formedelst Solens Declination og Bkvegelse 
fra Vesten til Osten, medens den gaaer igiennem Meridianen, stal be
findes, at M. De L’isles Diametre stemme heel ncer og noye overeens 
Mkd Min Diameter.

Men jeg vil mi begive mig til eeldere Observationer, for at 
see, om en storre Forstiel af Aar kand give nogen Forstiel udi Dia
metren. De forste accurate Observationer da, som jeg veed at vcrre 
gjorte af Solens Diameter, ere de, som M. Auzour striver om udi kt 
Brev til Secretair erttt flf det Londonste Societet M. Oldenburg d. 28 
Decembris 1666. see du Hamels Regiæ icientiar. Ac. hift. p. 36. M. 
Auzout striver der, at hand tillige med M. Picard haver giort sig stor 
Umage for, noyere og pan en accuraterc Maave ar determinere 
Solens Diameter, end tilforn var steet/ og haver hand da fundet, 
at den mindste Solens Diameter aldrig var mindre end 31 Min. 37 See. 
og at den storste Solens Diameter aldrig var storre end 32 Min. 45 See. 
Denne M. Auzouts Diameter kommer heel noye overeens med den So
lens Diameter, fomM. Cailini haver determineret flf Richerii Obser
vationer giordte yaa Cajenna Ao. 1672. Nemlig den mindste Solens 
Diameter er der 31 Min. 40 See. og dM storste 32 Min. 46 Sec. see 
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hvilken befindes at v.rre bestandig._____ 365
Mern, de l’Acad, avant le ren. r. 5. p. 107» 108*  DM Obfervatio- 
ner ere nu omtrent 80 Aar gamle, og viiser dog præcife den selv
samme Solens Diameter, fom min Kaders og mine Observationer; 
thi naar vores Solens Diametre blive bragt i Grader og Parter deraf, 
bliver den mindste Solens Diameter 31 Min. 431 See. og den storste 
32 Min. 49 See. hvilken Diameter man endnu kand fubtrahere nogl? 
Secunder fra formedelst Solens Bevegelse fra Vesten til Men, sme
dens den paflem igiennem Meridianen, saa at man kand sige, der er 
ikke imellem Auzouts Solens Diametre, observerede for 80 Aar siden, 
og de Solens Diametre, som t disse sidste Aaringer ere observerede, 
en Secunds Forffiel.

Nu skulde jeg til at conserere de nu verrende Solens Diametre 
med de crldere Observationer, men her maa jea bekiende, at jeg mangler 
alt det, hvoraf ffulde kunde stuttes noget vist. Accurat Maade til 
at maale saa smaae Ting udi Himmelen har der ikke vcrret til, forend 
Societet i Paris blev oprettet. De fattedes for de Tider accurate 
Inftrumenter og Micrometra til at maale smaae Dillancer med, de 
havde heller ingen accurat og god Maade at maale Tiden, og endeli- 
gen manglede de ogsaa Kikkere, som i dette flags Arbeyde hiojper me
get. Tycho Brahe haver vel sat Aftronomien paa en ffion og god 
Fod, men herudi haver hand dog feylet. Hand kunde vel fee, at de 
Gamles Maade at observere smaae Dåncer paa, duede ikke meget, 
og at de mange gange manquerez i deres Observationer 3 til 4 Mi
nuter, som hand siger Tom. I. Progymn. p. 672. Nam & trium vel 
qvatuor ierupulorum, intra ocio vel novem Gradus, tum etiam in 
paucioribus, deviatio, illic committitur : ut ex collatione atque 
proba, qvam supra attulimus, patuit; me» Vñk dog ikke selv Meget 
lykkeligere, og hans Solens Maal ere ikke bedre og accuratere end an
dres, som levede ved hans Tider. Kepler, Gaflendus og Kircher 
have sat samme Forffiel omtrent imellem Solens mindste og storste 
Diameter, som nu sindes, men de giore Solens Diameter een Minut 
mindre, end den virkelig er, baade naar den synes störst og mindst. 
Zkke desto mindre, endffiont disse Vanffeligheder mode, og de Gam
les Observationer i denne Ting ikke ere meget at hygge paa, vil jeg 
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dog korteligen gaae dem igiennem, for at vise, om ikke andet, faa 
dog dette, at man ingenlunde af dem haver Aarsag at flutte, at So
lens Eccentricitet (V nu omstunder mindre, end den var udr 
gamle Dage. ~ , , , ,

Jeg vil da forst -anfsre Tycho Brahes Solens Diameter, hvil
ken er Tom. I. Prog. p. IZ5. naar den er störst Z2 Min. og naar den 
er mindst 30 Min. ongefcrr lige saa stor, fom Longomontanus udi 
hans Aftronom. Dan. setter den. Nu er det vel sandt, at Solens 
mindste Diameter her er mindre end den nu vcrrende, hvoraf man stulde 
slutte, at Eccentriciteten da havde vteret storre, men det er ogsññ sñlldt, 
at Solens sterste Diameter, er mindre end nu varende, hvoraf stalde 
sluttes tvertimod, at Eccentriciteten nu stulde vare storre end tilforn, 
saa at den rette Slutning bliver, at man hverken kand flutte til eller fra 
af disse Observationer om Eccentricitetens Asietter Tiltagende. El
lers er det merkeligt, at flf fcennc Tycho Brahes Diameterned Propor
tion finder man vrd Udregning ongefcrr samme Solens Eccentricitet, 
som nu omstunder anfores udi Aftronomiste Tavler.

Nu vil jeg fremdeles begive mig til de Observationer, som ere 
morte udi det Würtenbergiste af Schicard og Mæftiino, og anfores 
ttUHiftoria cælefti udgiven af Barret efter Kcryftr Ferdinand! Befal- 
ning. pag. 79. Udi Fortalen findes 2 Observationer af Solens Dia
meter giordte udi Ferstnmgen af December Manned, Ao. 1577. af 
hvilke den eene er 34 Min. 13 sec. Den anden Z2 Min. 6 See. En
hver seer vel, at her er stor Forstie! paa disse Observationer, endstiont 
de ere giordte 2 Dage efter hinanden, nemlig den 5te og 6te Xbris. 
Den eene er storre end nu vcrrende, den anden mindre, saa at Folgen 
bliver, at disisi Observationer ere u efterretlige. Maaden, paa hvilken 
Observationerne ere giordte, anfores sammesteds, hvor jeg vil have 
Lcrseren hmviist. Observator corrigera*  selv den sidste Observation, 
hvilken hand meener at vcere urigtig, for at faae Observationerne til 
at stemme overeens, men maastee hand burde have corrigeret den 
fsrste; thi saa havde hand kommet ncrrmere til nu vcrrende Maal af 
Solen, Udi fmiim(Hiftoria cælefti pag. 8o. findes en Solens Dia
meter »bi Julii Maaned mindre end nu vcrrende, hvilket stulde synes 
at vcrre imod mig, men derimod findes der pag. 89- og 90.2 Dia
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metre uti’Januarii og Ecbruarii MññNkd ogsaa mindre end NU vñ- 
rende, og ligeledes pag» 225. og zu. 2 andre Diametre Udi December 
og Januarii Maaned iligemaade begge mindre end nu vcrrende, faa at 
den faste og rette Slutning bliver, at af diste Observationer kand man 
siet ingen Ting beviise enten til eller fra.

Mm for at vcere kort, vil jeg forbigaae de Observationer, 
som kand vcrre giordte af Araberne og andre titt medio ævo, og som 
ere ligesaa uefterretlige, som de forbigangne, og strax begive mig til 
de crldste Tider, dûAriftarchus, Archimedes, Ptolemæus See. levede, 
for chrifti Fodsel eller kort efter. Det er klart, at om Eccentriciteten 
stalde tage saa stcerkt af, at M.Louvilie kunde merke Forstiel paa den 
fra den Did at M. Caflini havde determineret den indtil hand selv 
determinerede den, hvilket var kun gandste faa Aar imellem, saa 
maatte den udi de gamle Tider for 2000 Aar siden have vcrret meget 
stor, og folgelig ogsaa maatte der have vcrret stor Forstiel imellem 
Solen- storste og mindste Diameter, saa det maatte verre ktendeligt 
for de gamle Aftronomis, at observere, om Solen var sierre noqle 
Tider end andre. Men jeg merker tvertimod ; thi baade Ariihrchus, 
A' ehimedes, Sofigenes og Ptolemæus tilstññe, at de ingen kiendkliq 
Forstiel kunde merke, paa Solens Storrelse, endstiont de vidste af 
deres I'heorier, at der burde vcere nogen Forstiel. Det er vel sandt, 
at Ptolemæus satte Solens storste Diameter 33 Min. 20 See. oq mindste 
31 Min. 20 Sec. men band siger tillige udi hans Aim agertofte Boa 
14 Cap. efter den Latinste Version folgende: Conftruximus autem & 
ipfi dioptram qvadricubitalis regulæ, qvam Hipparchus indicavit, 
& per eam obfervantes Solis diametrum, invenimus eam ubiqve 
fub eodem proxime angulo comprehendi ; nullá ienfibili differentia, 
de qva curandum fit, à diftantiis (Apogæa nempe Sc Perigæa) fach/ 
saa at man seer heraf, at Ptolemæus ingenlunde har determineret 
Solens adstillige Diametre immediate af Observationer, men band 
maae have determineret dem af den Forstiel hand fandt udi Aarets 
Dderö Lcengde, formedelst hvilken hand nsdvendig maatte ftatue^/ 
at Zorden fat uden for Centret af den Cirkel, som Solen gior med sin 
aarlige Bevegelse. Ellers maae jeg ogsaa her melde, at der ikke er 
synderlig Forstiel paa Ptolemæi Eccentricitet, saadan som den er 
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corrigeait af Longomontano, 0g dkN Eccentricitet, føm Tycho Brahe 
setter/ fan at man seer heraf/ at Forfflkllen paa Aarsens Tider i 
Ptolemæi Ti«d haver omtrent vcrret den samme/ som t Tychonir 
Tider/ naar man iagttager/ hvad Forandring der maatte ffee/ 
formedelst at Eccentriciteten har imidlertid forandret sttSted.

Dette maae vcrre nok talt om det Argument, som jeg Lager 
af Solens Diametrers Forandring imod dem/ som.Latuere/ at 
Eccentriciteten tager af. Jeg tilftaaer vel/ at en liden Forffiel Udi 
Eccentriciteten, gror ikke synderlig Forffiel Udi Solens mindste og 
storste Diameter, men mit Argumenté Krast bestaaer fornemmelig 
derudi/ ak en liden Forffiel bliver i Tidens Lcengde storre ogstorre/ og 
naar den da omsider blev stor/ faa maatte den ogsaa give noget 
kiendeligt udi Solens mindste og storste Storrelft/ hvilket man dog 
ikke endnu kand befinde af Observationerne. Men jeg begiver mig 
fra dette Argument til andre/ af hvilke jeg haaber/ at endnu Mrere 
ffal blive beviist der jeg haver sagt/ nemlig at Solens Eccentricitet 
er bestandig/ og at den nu omstunder ikke er mindré/ end den haver 
verret udi gamle Dage.

For at kunde udregne Solens Sted i Himmelen til enhver 
given Ttid/ ere Autonomiste Tavler indrettede/ hvilke bygges paa 
visse Fundamenter. Dersom disse Fundamenter ere accurate og 
rigtige/ finder man ogsaa accurat og rigtig Solens Sted/ til hvad 
Ttid man soger; men ere de derimod urigtige/ er det klart/ at man 
ogsaa ikke deraf finder det rigtige Solens Sted paa den givne Tiid. 
Jblant disse Fundamenter, som de Autonomiste Tavler bygges paaz 
er Eccentriciteten eet af de vigtigste/ saaledes/ at dersom den i 
mindste Maade fettes for stor eller for lide»/ kand Tavlerne ingenlunde 
stemme overems med Himmelen/ men man maae af dem altid finde 
et urigtigt Sted for Solen/ og derimod stemme Tavlerne altid 
overeens med Himmelen og Observationerne/ er det Tegn til/ at den 
rigtige Eccentricitet er sat i Tavlen. Naar man nu saaledes haver 
en Tavle/ som er bygt paa Solens nærwren&e Eccentricitet, maatte 
den vel kunde passe paa ncerveerende Tiids Observationer/ men 
umueligt paa de Tider/ som ere längere borte/ Èerfom Eccentriciteten 
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i dk Tider var anden, end den nu er, og derimod stemmer Tavlen ind 
med de Observationer, som ere giordte for lang Tiid siden, er det et 
vist Kiendetegn paa, at Eccentriciteten var den samme i de Tider, som 
den nu er. Det er da det, vi nu have at eftersee, om de Tavler, 
som ere bygte paa Solens ncrrvcrrende Eccentricitet, passr ogsaa 
paa de forbigangne Tider; thi om saa er, tanb Eccentriciteten siden 
de Tider ingenlunde verre bleven forandret eller formindffet.

Min Fader haver udi sin Adyto Aftronomiæ, hvilken endnu 
tiggeriManufcripto u-ederet, med stor Fliid og Moye udarbeydetnye 
Solens Tavler, hvilke ere saa accurate og rigtige, at de udi mang
foldige Observationer for Annis 1705.1706.1707.1708, ved hvilke de 
ere proberede, aldrig style een eentste Secund. Diste Tavler maatte 
man da forlade sig paa havde for de Aarmgcr den rigtige Eccentricitet. 
Nu bliver daSporSmaalet, hvordan depasse paa andre evldere Tider. 
Derpaa baver min Fader da svaret sammesteds; thi hand haver 
proberet sine Tavler udi 4 af Tychonis Observationer, og bliver da 
Forffiellen imellem Tychonis Observationer og hans Beregning 2 
gange: gandffe ingen, eengang 2 Secunder og eengang 3 Secunder, 
denne Forstiel er da saa liden, at enhver seer vel, at Tavlerne passe 
tige saa vel uM Tychonis Tiid udi de anførte Observationer, som uoi 
de Tider, paa hvilke de bleve indrettede. Nu kunde man maastee 
falde paa at tcrnke, at Eccentriciteten var vel ftørre i Tychonis Tiid 
end udi dette Seculo, men at den cene Fc yl i Tavlerne ved at compenser- 
den anden kunde giore, at Tavlerne rigtig exhibere Tychonis 
Observationer; for at forekomme denne Objeåion haver min Fader 
udvalt Observationer af Tychonis, som vare giordte paa adstillige 
Tider af Aaret, nemlig in Martio og Septembri; thi om Tavlerne, 
ved det at den cene Feyl compenferebe den anden, exhiberebe rigtig 
Observationerne af Marth Maaned, saa maatte Observationerne udi 
Septembri sta meget metre Vige fra Tavlen, efterfom Æqvationerne 
da faaer contrarium titulum ; men dette steer ikke; thi i September 
Maaned, 6a Æqvationerne stal subtraheres, passe Tavlerne lige sta 
vel, som udi Martii Maaned, da Æqvationerne stal adderes. Dette 
er da et tydeligt Argument paa, at Eccentriciteten udi Tychonis
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Tiid var den samme, som derUdnu befinde-, og at den ikke siden 
hans Tiid haver aftaget.

Fra Tychonis Observationer begiver jeg mig til de, fom bleve 
giordte strap forend hans Tider af den lcrrde og berommelige Land- 
Grceve af Hessen Printz Wilhelm og hans Mathematicis fra Aaret 
1561. tit Ao. 1580. Men jeg maa her udi Forveyen melde, at disse 
Observationer ere som oftest ikke meget accurate, de different ofte 
2 Minuter udi Soiftitial Hoyderne, og man haver udi dem alleneste 
anfort Minúteme af Solens Hoyde, uden at kiere sig om halve Minuter 
og Secunder. Den eeneste af disse Observationer, som man kand sige 
M vcrre giort noye og med Omhyggelighed, er den af Foraarets 
Ievndogn Ao, 1573« fOtttM. Caffini siger p. 225. el. d*  Aftron. Udi 
dette Aar blev Solens Hoyde observeret udi Cassel at vcere om 
Middagen d. 11 Martii 38 Gr. 56 Min. o See. Heraf deduceret M, 
Caffini paa for ommeldte Sted, at Zevndognet indfaldk den 
10 Martii Kl. 8.26 Min. om Eftermiddagen, naar jeg udregner efter 
min Faders Tavler, hvad Tiid Zevndognet faldt ind samme Aar, 
finder jeg, at det indfaldt ven 10 Martii Kl. 8.18 Min. Eftermiddag; 
saa at der er imellem Land Grcrvens Observation og min Faders Tavler 
ikkun 8MiiiutersForstiel, hvilken kand regnes saa got som foringen- 
eftersom een eeneste Minuts Feyl udi Solens Hoyde gior en heel Times 
Forstiel i at determinere Zevndognet; Heraf flyder folgeligen, at 
min Faders Solens Eccentricitet passer got nok udi Land Grcrve 
Wiiheimi af Hessen hans Tider.

Ncrst for den Hessiste Printzes Tider vare de berommeligste 
Observatores Regiomontanus, og hans Difcipel Bernard Walther, 
hvilke levede omtrent udi Sidstningen af det içSeculo. m. Caffini 
udi hans Elem. d*  Aftron. p. 221. anforer n. af deres Zevndognes 
Observationer giordte udi Nürnberg, hvilke hand tillige siger at votre 
udvaldte og de accuratefte imellem dem. Jeg haver consereret nogle 
af dem med min Faders Tavler, og fundet, at de viige derfra omtrent 
een Time; hvilken Forstiel er kun liden, naar man anseer, hvor 
maadelige inftrumenter de havde paa de Tider, og naar man itillige 
hemnker det, jeg nyelig haver anfort, at i Minuts Feyl udi Obser
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vánen kand giore een heel Times Forffiel udi Jevndogns Bereg- 
ningen; thi det er ikke at formode, at Regiomontanus og Walther 
have giort deres Observationer faa accurat, at der ikke ffulde kunde 
vme een Minuts Feyl udi dem; man maa snarere ffge/ ar de have 
observerer vel/ naar de kunde treffe Sandheden faa ncer med dk flette 
og ringe inftrumenter, fom udi deres Tiid vare i Brug.

Men jeg ffrider nu herfra til crldere Tider, nemlig Enden af 
det niende Seculo, da Muhamed Ben-Geber Albatani, eller som hand 
af Europcrerne kaldes, Albategnius levede. Der findes trende af 
hans ZevndogNs og Solhvervs Observationer anforte Udi Barretti 
praefatione hift, cæleftis, hvilken jeg tilforn haver eiteret, pag. Z2. 
den eene er afForaars Jevndognet Anno 882, den anden af Sommer 
Solhvervet samme Aar, og endelig den tredje af Hoftens Jtvndogn 
famme Aar. Jeg haver consereret disse rrende Observationer med 
min Faders Tavler, og maa jeg forundre mig over, at Solen ikke 
findes längere fremme uhi Ecliptica efter dem end nogle faa Minuter 
meere end min Faders Tavler exhibere den, hvilket man ikke ffulde 
formode af Observationer giorte faa lamge siden, og hvorudi uran 
venter Ñknn tiden Rigtighed og Accurateße. Jeg vil ikke trekke andet 
Argument heraf end dette, at man ikke af Albategnii Observationer 
haver Aarsag til at flutte, at Solens Eccentrkitet udi hans Tider 
var anden, end den nu for ncrrvcrrendeTud er.

Jeg vil nu ikke rore ved de crldere Observationer saasom 
Ptolemæi, Hipparchi &c. faafom man mange gange er i Oontrovers 
ikke allenefte om Dagen, men end ogsaa om Aaret, paa hvilket de ere 
giordte, og de desuden ere faa lb accurate, at endogfaa Observatores 
selv ikke have givet sig ud for at kunde determinere Jevndognet paa 
4, 5, 6 Timer ncer; hvilket iblant andre kand fees af den Observation 
af Foraars Jevndognet, som Hipparchus gjorde Ao. 602 efter 
Nabonaflar den 27 Dag udi Maaneden Mekir, hvilken Tud udaf 
vores Chronologis henfores til den 24 Martii Anno 146 for Chrifti 
F od sel. Hipparchus observerede da, at Foraars Jcvndognet faldt 
ind om Morgenen Kl. 6. og siden samme Dag observerede hand ogsaa, 
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at samme Jevndogn faldt ind Kl. n om Formiddagen. Dette kunde 
nu umueligt ffce, at Jevndvgnet ffulde falde ind baadeKl. 6. og Kl. 
ii/ men Hipparchus understaaer sig dog ikke ak sige, hvilken kf disse 
Observationer hand holder for rigtigst/ og hvilken hand holder for at 
vcrre urigtig. V l er det sandt, at M. Caflini Elem. d’ Aftron. p 212. 
& feqv. meget artigt concilierez disse Observationer / MiN imidlertid 
kand man dog heraf see/ hvor uvisse de Gamle vare udi at determinere 
noget neye og accurat. M. Caffini selv, som betlerier sig af denne 
Hipparchi Observation for at determinere Aarets Lcrngde/ MÑÑ 
tllftaae: Il eft vray, que les anciens n’ ayant pas une connoiilànce 
exaéte de la réfra&ion des Aftres & de la parallaxe du Soleil, il eft 
difficile de s'assurer, que cet Inftrument (de Hipparque) ait été 
dirigé sur le plan de l’équateur avec toute la précifion poffible; 
mais comme on ne içait point la méthode, qui a été pratiquée 
pour le placer, & qu’ainfi on ne peut point connoitre la correétion, 
qu’il faudroit y employer, nous ne pouvons mieux faire que de 
supposer cet inftrument dans une Situation exa&e, & de nous fervir 
des observations telles, que les anciens nous les ont laissées. Vi 
ffal troc og soupçonnerez at Observatione rne af de Gamle ere rigtige, 
endffiont vi vide til visse, at de ikke kand vcrre rigtige.

Dette maa vcrre nok talt om bet Argument, som jeg tager for 
at beviift Eccentricitettns Foranderlighed uoafdtt, ak de nu vånde 
Aftronorniffe Tavler passe ligesaavel PÑÑ de gamle Observationer, 
faa vrdt deres Accuratesse tillader det, som paa de Observationer, der 
nu i disse Tider givres ; hvilket ingenlunde kunde ffee/ om Eccentri- 
citeten havde lidet mindste Forandring, og om den havde vcrret storre
1 gamle Tider end den nu er. Jeg begiver miq mz ti! mit zdie og 
sidste Argument, hvilket jeg tager af den Tud/ som Solen opholder sig 
udi den Nordre og S yndre Deel af Himmelen. Den Cirkel/ som 
Jorden gier med sin aarlige Bevegelle omkring Solen, deeles udi
2 Deele/ den Nordre Dr el, og den Syndre Deel. Dersom nu Jorden 
gik ndi m Cirkel oinkring Solen/ udi hvis Middel-Punkt Solen sad/ 
sa a ffulde Solen synes for os at avancere lige fort frem hver Dog, 
og ffulde dm da blive lige saa lang Did i den nordlige som i den spy

lige 
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lige Deel af Himmelen. Men da Solen nu tkke sidder udi Middel« 
Puneten, men noget fra den/ saa maa Solen synes at avanceve fomft, 
naar den er ncrrmest ved Jorden, og langsomst, naar den er lcengst 
fra Jorden, og heraf kommer det, at Solen synes ak vcere kortest udi 
den chslige Deel, og lcrngst udi den nordlige Deel af Himmelen. 
Pdermere, da Jorden lkke gaaer udi en Cirkel omkring Solen/ men 
tenEllipfi, og stråledes, at, naar den er lcrngst fra Solen, avancerer 
den et mindre Stykke frem udi Eliipti, end naar den er narmcst 
Solen, folger fremdeles, at Solen maa blive saa meget lcenge e udi 
den nordlige Deel al Himmelen, hvor den er lcrngst fra Jorden, end 
i den sydlige. Al denne Forffiel da af Solens Forblivende udi den 
nordlige og sydlige Deel af Himmelen, dependem âne af Eccen- 
triciteten, strå tit (O storre Eecentriciteten er, jo storre skal Forstiellen 
vcere, og /0 mindre ben er, jo mindre stal ogstra Fo- stiellen vcere. 
Det er da klart/ om Eecentriciteten havde forandret sig/ og den var 
storre udi gamle Dage, end den nu er, at Solen da udi gamle Dage 
ffulde have forblevet kortere udi den sydlige Deel, og lcr -gere u t den 
nordre Deel af Himmelen, end nu, allermeest, naar Jordens Aphelium 
var ncrrmeft ved Midten af den syderltge Deel. Dc t er da det vi have 
at estersee udi de gamle Observationer; thi befindes, at Solen udi 
gamle Dage haver forblevet lige saa lcrnge udl den nordre og Pdre 
Deel, som nu, er det Tegn til/ flt Eecentriciteten siden den Did ikke 
haver forandret sig.

Vi loge her ikke Subtiliteter, saa jeg vil la^e mig voye med at 
anfore Solens Forblivende udi den nordlige og sydlige Deel af Him« 
melen, saadan som Ricciolus setter den udi sin Aftronomia Reformata. 
Hand siger da, at Solen forbltver udi den nordlige Deel af Himmelen 
i86Dage, 12 Timer, 48 Minuter, og udi den sydlige Deel 178 Dage, 
14 Tim. 56 Min.

Med denne Riccioli Determination vil jeg nu störst confereVC 
Regiomontani og Waltheri Observationer, af dem finder jeg, at Solen 
har forblevet udi de nordlige Tegn 186 Dage 9 Tim. 13 Min. eller 
186 Dage 13 Tim. 5 Min. engang kortere og engang lcrngere, end efter 
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Riccioli Determination, saa ñt naar man gaaer en Middel Vey/ kand 
man ñgk/ at disse Observationer falde gandffe ind med Ricciolo. 
Ligeledes forblev Solen efter disses Observationer udi den sydlige Deel 
af Himmelen 178 Dage 17 Tim. 46 Min. 4 til 5 Timer længere/ end 
Ricciolus setter, hvilket er imod Reglen ; thi var Eccentriciteten ideres 
Tiid fterre end nu, ffulde Solen have blevet kortere i de sydlige Tegn 
end nu; det retteste er at fige/ at dm Forffiel/ som derer imellem 
Riccioium og disse kommer af den Vanffelighed/ som modte udi de 
Tider formedelst U-AccuratelTe af Inftrumenterne i at determínete 
neye og rigtig/ hvad Tiid Jevndsgnet faldt ind.

Men dette maa jeg meget forundre mig over/ at Albategnius, 
som levede omtrent for 900 Aar siden/ stemmer faa neye overeens 
tneb Ricciolo udi at determinere/ hvor lcrnge Solen opholder stg udi 
den syndre Deel af Himmelen/ at der imellem ham og Ricciolus er 
ikke meere end 26 Minuters Forffiel. Nemlig hand observerede Anno 
882/ at der gik 178 Dage 14 Tim. og 3° Min. forbi fra Hoftens 
Jevndogn indtil Foraarets Ievndogn/ seeHift. cæleft. Præfat.Baretti 
pag. 32. og Ricciolus setter/ at der er imellem disse Jevndogn 178 
Dage 14 Tim. 56 Min. Jeg haver ogsaa conferem denne Albategnii 
Observation med min Faders Tavler/ og funden, at den PÑÑ 6 Minuter 
ncrr udi Bue stemmer overeens med dem. Sandelig denne Accurately 
er saa stor/ at man snart maatte holde det for umuellgt, at Albategnius 
kunde saa rigtig observere/ og at man maarte tcrnke/ at det var en 
Slump / at Albategnius traf vore Tiders Observationer faa ncrr. 
Hvorom alting er/ saa sees dog heraf/ at Solens Forblivende udi 
den sondre Deel af Himmelen ikke var ikke krendelig komre udi Alba
tegnii Tider, end udi vores.

Liaefaa kand man stgk/ atPtolemæi Observationer/ som ere 
gjorte over for 1600 Aar siden/ ogfaa stemme heel ncrr overeens med 
Riccioli Determination. Ptolemaeus observerede Hostens Jevndog- 
nrt Anno 139 d. 26 Sept. Kl. 7. om Morgenen, og Foraars Jevndsgnet 
Anno 140 d. 22 Martii Kl. i. om Eftermiddagen. Den forste af disse 
Observationer anfsres af Ricciolo udi hans Almagefto at vcrre ind
falden den 25 Septembris, og udi hans Aftron. Reformara den 26 Sept.
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Men M. Caffini har klart nok vrist udi hans Elem. d’Aftron. p. 218. 
at den er giert den 26 Septembris og ikke den 25. Af diste tvende 
Obfervatloner flyder da, at PtolemLus observerede, at ålen opholdt 
sig udi den siindre Deel afHimmelen 178 Dage 6 Tim. 8 til 9 Timer 
kortere end Ricciolus setter, hvilken Forffie! ikke er vsrd at tale om, 
naar man betcrnkcr, paa hvor uvis Maade og med hvor usikre in- 
ftrumenter Obfervationemc giordes udiPtolemXi Tider, og altsaa er 
nu ogsaa beviist det Tredie, som jeg haver sagt, nemlig at Solen op*  
holdt sig i gamle Dage ongefcer lige faa lcrnge i syndre og nordre Deel 
af Himmelen, som nu, og at fslgelig ogsaa i gamle Dage var Len 
samme Eccentricitet, som NU.

For nu korteligen at viise Kraften af mit Argument, hvormed 
jeg vil beviist, at Excentriciteten er bleven uforandret, vil jeg nu 
ftemsttte som et Udtog af alt, hvad tilforn er anfort: Dersom Ec- 
cenrricireten er forandret, og var sierre i gamle Dage, end den nu er, 
faa kunde i gamle Dage ikke vcere den samme Proportion imellem 
Solens ftorste og mindste Diameter, som nu er, faa kunde ikke de 
Tavler, som passe paa vore Tider, og ere bygte paa ncrrvcrrende Dids 
Eçcentriciter, passe paa de gamle Observationer, og endelig kunde ikke 
heller dm Tiid, som Solen nu opholder sig udi de syndre^ og nordre 
Tegn, siemme overeens med samme.Did ndi gamle Dage; men nu 
merker man afErfarenhed og ved at conferere de gamle Observatio
ner med de nyere, at udi gamle Dage var den samme Proportion 
imellem Solens stersie og mindsie Diameter, som nu er, at de Tavler, 
som passe paa vore Tider, og ere bygte paa ncervserende Tiids Eccen- 
tricitet, passe paa de gamle Observationer, og endelig at den Did, 
som Solen nu opholder sig udi de syndre og nordre Legn, stemmer 
overeens med samme Did udi gamle Dage, hvoraf folgeligtn flyder, 

atEccentriciteten er uforandret, og var ikke sivrre udi 
gamle Dage, end den nu er, hvilket var 

det jeg skulde beviist.
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