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A om der ere mange Ting/ hvilke synes meget svcere at ud- 
finde, endffiont de, naar man betcenker dem noyere, ikke 

MMM ere vanffelige, saa ere der og saa mange Spsrsmaal, hvil« 
ke i Forftningen synes lette at besvare, men naar de noyere over- 
veyes, findes de ofte meget tunge, ja undertiden fast u-oploselige. 

t Iblant disse sidste kand man billigen henfore det Problema, om Atmos- 
phærens Hoyde,hvilken Philofophi med storste Moye i mange hundrede 
Aar har ftroebt at opdage, men forgievcs, da altid nye Hindringer 
ere komne i Veyen, saa at det rette Maal ey har kundet faftscettes. 
Vi boe udi Atmospbxera, den omringer os paa alle Sider, her spor
ges om densHoyde, hvem ffulde tcenke, den var vanffelig at finde; 
Vi kand jo maate de hoyeste Taarne, ja der ere ogsaa fundne Mid- 
ler at faftscette de storste Bierges Hoyde, hvorfore ffulde man da 
ogsaa ikke kunde maale Atmosphæram; Men saa let, soul dette synes, 
naar man ey dybere indseer Tingen, saa vanffeligt og tungt erdet, naar 
man betcenker, at her sporges om at maale en Hoyde, hvis Ende 
man ikke alleneste ey kand komme til, nlen som man endogsaa ey 
med nogen Sands kand lncrrke eller. fornemme. Det er ingen Kunst 
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atmaale en Ting, naar man kand gaae fra den ene Ende afden til ten 
anden med en Maalestok; Geomerræ have ogsaa udfundet Mid
ler til at maale de Ting, som vi ey kand komme til, naar man alle- 
neste med Inftrumenter kand sigte til dem; hvor langt Torden og 
Skud ere borte, kand man ogsaa faae at vide, efterdi man med 
Horessens Sands kand fornemme dem; mennaar Atmosphären stal 
maales, vil disse vore Sandfer ey mere ftaae os bie, og hvad Raad 
er der da tilbage, for at fastsoette dens Heyde;

Da Mmniffet nyssen var ffabt, fatte Glld det paa Jordens 
Overflade (fuperficies), her er vores Bolig, her ffal vi blive, og 
uden for denne fastsatte Grcendfe kand vi ey komme; om Gud hav
de ffabt en Bygning, nogle Miile op i Luften, med Trin op til, saa 
var det dog over tnenniffelige Kaar, at kunde komme op i den, thi 
Luften blev efterbaanden faa tynd og let op ad, at intet Menniffe 
kunde leve derudi, Ligeledes kand vi ogsaa ikke stige langt neden for 
Jordens Overflade, thi Luften bliver jo dybere, jo mere sammen- 
klemt og tungere, ja omsider saa tung, at intet Creatur, fom vi kien- 
de, derudi kunde trcekke sin Aande, Om der var en Huule i Jorden 
mange Miile dyb, og man vilde sporge, hvad der ffulde ffee, om 
derudi blev kastet en Steen, saa svares, at Stenen aldrig ffulde 
naae Bunden, men den ffulde blive Hangendes et Sted t Huulen, 
nemlig der, hvor den kom i Ligevagt med Luften, ligesom vi see, at 
Skyerne henge i den hoyereLuft, og eyfakde ned til os, fordi de ere 
med den i Ligevagt, Heraf ftes da, hvor enge de Grendftr ere, som 
GUd har sat os, og hvor vanffeligt det er, formedelst samme Aarsag, 
at maale Atmosphærens Hoyde. Nu er det da jeg vil narmere be
give mig. til at Forklare, hvad Midler Philofophi og Phyfici hidindtil 
have brugt, for at loft denne saa haarde Knude, men forend jeg gier 
dette, er det ey af Veyen, at jeg ferst fastfatter, hvad jeg forftaaer 
ved Atmosphären, paa det at det kand desto bedre ffiennes, hvad 
Det egentlig er, som her sporges om. Jeg kalder da Atmosphären 
den tynde flydende Materie, som ncermest allevegne omringer os og 
Jorden, somveyer paa Jorden, og foraarsager ved stn Vagt, at 
Qvcegsolvet t Barometre staaer 28§ransse Tomhoyere, end det efter 
bydroftatifTe Regler ffnlde ftaae.

Den
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Den forste og eenfoldigste Maade at maale Atmosphærens 

Hoyde, er ved at söge Skyernes Afstand fra Jorden, men som den
ne Maade er letat finde, saa sigter den ogsaa eytilMaalet; Skyerne 
ere uliige langt borte fra os, nogle ere tet nedre ved Jorden, andre 
meget langt borte, saa at man paa denne Maade kand faae, hvad 
Hoyde man vil af Atmosphären, og olyendffiont man vidste, hvor 
langt den langst fravarende Skye var borte, stia var man dog lige 
nar, thi Atmosphären strakker sig langt over Skyerne, hvilke for
blive altid i den nederste Part deraf; hvoraf folger, at om man end 
paa det nvyeste vidste Skyernes ftorste Diftance, saa kunde man 
dcg deraf ikkun lidet siutte om Atmosphærens Hoyde.

En bedre Vey, som dog ogsaa er usikker og silbrig, hadede 
gaaet, soul have sogt at bestemme Atmosphærens Hoyde ved Htelp 
af Tusmorket, nemlig, det er bekiendt, at dette Lys, som begynder 
omtrendt et par Timer for Solens Opgang, og ender et par Timer 
efter at Solen er nedgaaen, haver sin Oprindelse af Soel-Straa- 
lerne, som vel ey kand komme lige fra Solen til os, men som blive 
reflecterede af Atmosphæren ttl os saaledes, at de foraarsager dette 
Skin for Solens Opgang og efter dens Nedgang: Da man nu kand 
vide, hvor dybt Solen er nedre, naar Tusmorkek begynder og en
des, saa ffulde man ogsaa tanke, at man heraf kunde udfinde, hvor 
hoy den yderste Atmosphæra er, som forsi og sidst resiecterer So
lens Straaler. Denne Maade at maale Atmosphæren paa, ha
ve de gamle Philofophi og Mathematici, fa asom Clavius, Nonius, 
Albanen og nteiiio brugt, af hvilke de tvende forste have fundet At
mosphæren ii Tydffe Mile, og de tvende sidste izTydffe Mile hoy; 
hvilken Hoyde, endfftont den synes Varenio Udi hans Geographia 
generali.utaoUHg, dog ikke er for stor, efterdi man har maaffee Aar- 
sag at tanke, at Atmosphæren ftrekker sig endnu langt videre.

Denne Maade at bestemme Atmosphærens Hoyde, har og
saa blant de nyere Monfieur laHive betient sig af, som kand sees i 
Memoires de l’Academie Royale des Sciences An. 1713. p. 71., M0N 
hvad denne Methode angaaer, saa maae jeg tilstaae, at den grunder 
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sig paa mange usikre, uvisse, ja ogsaa urigtige principiis: urigtigt 
er det, at de meene, at Lysets Straaler i Tusmorket ikke refringe
res og reflecteres mere end eengang, inden de komme til os; De 
maae refringeres meget ofte, formedelst Atmosphærens adffillige 
Tykkelse, saa at de nyere Phyfici maae antage, at Lysets Straaler 
formedelst den mangfoldige Refraction, som steer, komme til os i 
en krum Lime; De maae ogsaa mere, end eengang reflecteres for- 
medelft de adstillige tykke Partickler, som de mode i Atmosphæra, 
og kand ikke komme igiennem, hvorfore man ogsira gierne med Fa- 
renio kand troe, at efter denne Methode stal Atmosphærens Hoyde 
ikke findes meget over en halv Miil, naar alt det i-agttages/ som nu 
er sagt om Reflexionerne og Refractionerne.

Ligeledes er det ogsaa urigtigt, at allene Solens Straaler 
antages som Aarsag til Tusmorket, Kepiems giettede ret, at den lyse 
Materie, som er omkring ved Solen, og som af de nyere kaldes 
Atmosphæra Solaris, ogsaa haver fin Deel derudi; Kepleri ©témng 
er fuldkommen bleven stadfoestet ved den Mængde af Observationer, 
som siden ere blevne giorte af Caffino, Fatio de DuilHer, Francisco Noel, 
Kirch™, Eimarto, Mairan og fleere, hvilke alle bekreefte, at for So
lens Opgang, og efter dens Nedgang sees i den Kant af Himmelen, 
hvor Solen stal komme etter nylig'har vcrret, en klar og flydende 
Materie, som bevcrger sig med Solen, og kand ey andet end for- 
aarsage, at vi deraf maae fornemme noget Lys, endstiont vi ey 
see Solen.

Fremdeles er det uvist, at det er just den oversee Part af 
Atmosphæra,join foraarsager Tusmorket; Da den er oven i saa meget 
subtil og tynd, saa er det meget at formode, atStraalernegaaeder 
lige igiennem, uden at blive reflecterede, ligesom i Himmelen, og 
at atteneste i den nederste Part, som er fyldt med grovere og tyk
kere Partikler, stee Reflerioner; i det ringeste er dette vist, at om 
den overfte Atmosphæra hialp til Tusmorket, saa maatte dette vare 
meget lcengere, end det gror, og stnlde vi da ikkun have meget lidet 
Morke hos os om Natten de fleeste Tilder om Aaret.

Ende-



117___________Hoyde.
Eudeligen antages, at Tusmorket begynder eg ender, naar 

Solen er 18 Trader dybt under Horizonten, hvilket kand ikke 
andet end vcrre meget usikkert; Instrumenter ere ikke endnu udfund- 
ne, til at maale Lysets Grad og Qvantitet med, og det er nmueligt 
at sige, naar den ferste Lysets Straale kommer, og den sidste ganer 
bort; foruden dette, fan gier Atmosphærens Tilstand, ligesom den 
er tyndere eller tykkere, meget til, at Lyset for og sildigere fornem
mes; endelig kommer det ogsaa meget an pan Obfervator, thi lige- 
som hand er meer eller mindre grandseende, jan merker hand ogsaa 
for og sildigere Lyfets Straaler at komme eller gane bort. Herafkom- 
mer det ogsaa, at Aftronomi saa lidet komme overeens om at determi
nere det, som kaldes Arcus vifionis, det er, at fastscette, hvor dybt 
Solen skal vcere nedre, inden en Planet eller en Stierne stal be
gynde at kunde sees; nogle antage en ftorre, andre en langt mindre 
Dybde, hvorpaa jeg allenefte vil anfore Jovem til Erempel, i hvil
ken Ptolomaus og Keplerus faststktte arcum vifionis at verre IO Gra
der, og derimod Heveiius ikkun z Grader.

Da nu denne Maade er usikker, faa er det J^aremits ifiu Geo
graphia generali ured stor Umage soger at sinde en anden, soin er 
bedre. Hand observerer en Stierne paa to adffittige Hoyder, og 
ved at soge Forffiellen paa Refra etionen, som ffeer paa disse tvende 
Hoyder, vil hand udfinde, hvor hoy Atmosphæren er: Hans Theo
rie, saa vidt Geometrien angaaer, er gandsse smuk, artig og rigtig, 
men det er Skade, at Naturen og Phyfiquen ikke ogsaa stemme 
overems dermed. Hand supponerer, at Lysets Straaler ikke refrin- 
geres mere end eengcrng, nemlig overft i Atmosphæra, inden den 
kommer til os, og sporger man, hvorledes det ganer til i Naturen, 
saa kand man ey noegte, at jo Straalen maae u-endelig mange 
Gange brakkes i Atmosphæren, inden den kand naae til Jorden. 
Aarfagen er let at begribe; efter de almindelige physiffe Regler, er 
afalle antagen, at een LysetsStraale, saa snart den kommer i en 
Materie af anden Denfité, faa maa den brcekkes enten til eller fra 
Arclen, og da nu Atmosphæren ikke er nogen Sted af famme Den
tite, men jo hoyere, jo tyndere, jo nedrigere, jo tykkere og mere 
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sammenklemt/ faa er det klart, at Lysets Straale maae, medens 
den ftiger ned til os, uendelig mange Gange brcekkes i Atmosphæ- 
ren, foiti bliver jo dybere ned, jo tykkere, og ey af samme Denfiré; 
hvorudover også a Monfieur de la Hive ftnder udi Memoires de 1’Aca
demic des Sciences a. 1702. at Lysets Straale beffriver t Atmos- 
phæra ey en ret, men en eplcycloidiff Linie. Jeg ncegter ey, at jo 
baade FarenU Theorie er artig, og at med Tiden noget kand haabes 
deraf, men da maae in ed den sammenfoyes en Mcengde af de nyere 
Opdagninger, som ey vare Favenio bekiendte, og naar dette skeer, 
vil viftelig en ffarp Geometra faae nok at bestille med at oploft det
te Problema, efterdi en Hob Vanffeligheder lebe sammen, som ey 
lettelig kand adskilles fra hinanden, i det ringefte falder det Varenio 
tungt nok at oploft Qvæftionen, da band dog antager saa ftmpelt 
et Principium, at begge Straalerne paa de adffillige Hoyder. gaae 
igiennem Atmosphæren udi en ret Linie.

Efterdi nu denne bemmmelige Scribent ikke har kundet vide 
de nyere Opdagninger, saa er det ogsaa ey at undre over, at den 
Hoyde af Atmosphæren, som hand har fnnden, er langt fra Sand
heden, nemlig, hand mener, at den erikkehoyere endenhalvTydff 
Miil, hvilket er viftelig for lidet, som hand ogfaa selv lettelig kunde 
have fluttet af Frölichs Observation, giort paa de Carpatiffe Merge 
i Ungern, hvilken hand selv i fin Geographia generali anforer: Da 
denne Observation indeholder adffillige merkelige Ting, saa vil jeg 
kortelig deraf anfore Hoved-Pofterne. Da obfervator med stor 
Moye og Umage, ey uden Livs Fare, var kommen op paa Toppen 
af det forfte Bierg, og saae neder ad, maatte hand til sin Forun
dring merke, at hand i fteden for at see Skove, Soer, Marke og 
Enge, ey saae andet under fig, end den morke Nat og blaae Skyer, 
saaledes havde alle Ting, som hand ellers ffulde see, formedelst den
ne store Hoyde tabt fig, og syntes ham, at om hand havde faldet 
ned af Merger, hand da ikke havde faldet ned paa Jorden, men lige 
ind i den blaa Himmel; det er at fige, at Obfervator var da kom- 
men saa hoyt paa Bierget, at den blaa Luft, som vi see, og tanke 
at vare Himmelen selv, var allerede under hans Fodder. Da hand 
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siden igien var kommen op paa et andet hoyere Bierg, syntes"ham, 
at hand var i en gruinme stark og tyk Taage. Dernceft, da hand 
efter nogle Timers Forlob endnu var kommen hoyere, og neften til 
den overste Top af Biergene, merkte hand, at det, som hand til
forn havde holde for en Taage, vare nogle tykke, klare, hviide Skyer, 
over hvilke hand kunde see bort til en forffrcekkelig Diftance. Ende
lig, da hand omsider kom op til Bterge-Toppen, som var efter hans 
Slutning en Mik fra Foden af Bierget, fandt han en ineget subtil, 
tynd Luft for sig, og tillige faa stille, at end ikke et Haar rorte sig, 
da hand tvert imod lcengere nedre havde fornnmmet en ftcrrkBlceft: 
Her overst paa Bierget ffiod hand en Flint af, hvilken i Forftnin- 
gen gav ey anden Lyd fra sig, end om man kunde have brcekket en 
Kiep, men siden opkom en ftcrrk Brumlen, som opfyldte Skovene 
og Dalene, som vare under ham. Men da hand siden, efter at hand 
var kommen lcengere ned imellem Biergene, igien ffiod en Flint af, 
gav den en forffrcekkelig Lyd, ftcerkere, end den ftorfte Canon, hvil
ken vedvarede omtrent ot halvt Qvateer, med saadan en Buldren, 
at hand frygtede, at hcele Bierget ffulde falde over Ende med ham. 
Hand merkede, da hand fligede oppaa Bierget, at Skyerne ere ikke 
ncer alle lige langt fra Jorden, men at nogle ere ncrrmere, an- 
dre meget lcengere borte, og kunde hand ogsaa siutte, at Skyernes 
ftorfte Afstand fra Jorden var omtrent en halv Miil, og folgelig 
ikke noer saa stor, sour nogle Pbyfici scette den, nemlig 72 Tydffe 
Mile. Endelig observerede hand ogfaa, at naar det regner i Da- 
lene, faa sneer og hagler detpaa Biergene, endogsaa midt om Som
meren , og kunde hand af Couleuren kiende, at den Snee 
som hand fandt for sig, var ey alksammen af eet Aar, uren at den 
i Ttidens Lcengde havde famlet sig, og var overblevet fra et Aar til 
et andet. Af disse Observationer fees tydelig nok, at Atmosphæra 
gaaer langt hoyere end Karenius- vil have det; Frölich var paa Top
pen af Carpatho omtrent en Miil fra Foden af Bierget, og fandt 
dog saa tyk en Luft for sig, at hand ey klager over, at Refpirationen 
blev ham vanskelig, og da der desuden allevegne paaBiergetoppene 
laae Snee, er det Tegn nok tik, at endogsaa Snee og Hagel-Skyer- 
ne ftrcekke sig langt hoyere, end Varenu Atmosphæra.

Ja
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Ja hvorvidt Atmosphæren, endogfaa den Part deraf/ hvor- 

udi Meteora eller Luft-Tegn observeres/ strcrkker stg over Varenii 
Maal/ kand tydelig bevtifes af det Meteoron, fom An. 1676. saaes 
paa adstillige Steder udi Italien/ hvilket var ligefaa klart og lyyst, 
fon: Maanen, naar den er udi Fnldmaane. Dette Meteoron obser
verede Montanarit Profe/Tor udi Bol<-Ane, og ved at ligne sine Ob' 
fervationer med andres, som vare giorte paa andre Steder/ fandt 
Hand/ at denne Ildkugle var 15 Franste Mile, eller 35000 Toifes 
fra Jorden, hvilket hand altsammen har bestrevet i en Bog hvis 
Titel er Fiamma volante.

Da jeg nu faaledes har bestrevet alle de Maader, fom de 
Garnle have brugt for at faftsoette Atmosphærens Hoyde, faa er 
det, at Ordenen forer mig til den nyeste og sidste Methode, hvilken 
fast alle nu vcerende Phyfici bruge. Det er bekiendt af de Hydro
statiske Regler, tit Fluida Hatte altid i Ligevagt med hinanden, og lige 
hoyt, saa at, naar man kommer Vand, Qvcegfolv, eller enhver an- 
den flydende Materie i et Kar, faa feer man altid, at Superficies 
af den flydende Materie er allevegne jevn og glat, og parallel med 
Jordens Superficies. Ligeledes naar to Rer have Communication 
Nled hinanden, sila merker man ogfaa, at, naar man kommer i dem 
en flydende Materie, den da stiger ligfaa hoyt udi det ene Ror, fom 
udi det andet: ikke desto mindre lcerer Erfarenhed os dog, at i en 
Sproyte stiger Vandet 32 Fod hoyere, end det staaer uden for 
Svroyten, og at Ovcegfolvet i et Barometro staaer 28 Franste Tom 
hoyere inden for end uden for: Aarsagen er denne, at inden i Sproy- 
ten og Barometro er tomt og ingen Luft, men uden for er Luften, 
som ved sin Tyngde foraarsager, at Vandet stiger 32 Fod, ogQvceg- 
solvet 28 Tom; heraf folger da, at heele Luftens Tyngde, fra os af 
og indtil Enden af Atmosphæra, er faa meget, fom 32 Fod Vands 
eller 28 Tom Qvccgfolvs Tyngde. Naar man nu stiger op ad i 
Atmosphæra, fem er det klart, at ikke faa megen Luft fom tilforn 
trykker paa os, thi det er allene den Luft, fom er oven for os, der 
tynger, den, fom er neden for, have vi intet med at bestille; heraf 
stulde man da flutte, at Qvcegfolvet i et Barometro paa et hoyt

Sted
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Sted stiger ikke faa hoyt, font paa et nedrigt Sted, dette stemmer 
ogsaa ind med Erfarenheden; Paa runde Taarn staaer Qvagsolvet 
i til 2 Linier lavere, end nedre i Byen; paa Merget Canigcu t Fran- 
kerige synker Qvagfolvet 8 Tom i Linie, ja paa Merget pichincha
i America, som er det hoyeste Sted, hvor nogen Tiid Observatio
ner med Barometre ere skeede, synker Barom etrum tit 15 Tom
ii Linier, det er 12 Tom I Linie lavere end ved Havets Vaterpas.

Nu er det ftemdeeles Sporsmaalet, hvorledes man af denne 
Qvagfolvets Nedstigende i Barometre, kand komme til at maale 
Atmosphærens Hoyde t Man kand forestille sig, at ligefom Baro
metre m er inddeelt i 28 Tom etter zz6 Linier, faa er ogsaa At- 
mosphæren in^eott i zzä Lag, as hvilke hvert Lag veyee 
ligesaa meget, som en Linie af Qvcegsolvet i Barometre: var nu Luf. 
ten, ligesom Vandet etter Qvagfolv, allevegne lige tyk og tung, 
faa skulde og et hvert Lag i Atmosphæren vare lige hoyt, og paa 
denne Maade blev det let at finde Atmosphærens Hoyde, endffiont 
vi ikke kunde komme til Enden deraf, thi man kunde atteneste sttge 
med Barometre, indtil det sank een Linie, og faa maale, hvor hoyt 
man havde ftiget, hvilket var Hoyden af forste Lag i Atmosphæren, 
og da nu de andre 33z Lag ffulde vare ligesaa hoye, faa havde man 
intet andet at giere, end at multiplicere det forste Lags Hoyde med 
336, fem er Summen af Lagene, da man ffulde faae heele Atmos
phærens Hoyde.

Men Sagen lader sig ikke faa let giore, Luften kand ikke, ef
ter bekiendtePhysiffe Principia, allevegne vare lige tung og tyk, den 
beftaaer af Particler, fom ere elastiffe, og det er en bekiendt Sag, 
at elastiffe Corpora lade sig sammenklemme, og indtage ikkun lidet 
Rum, naar der trykkes sterkt paa dem, og at de derimod udviide 
sig og tage storre Rum, naar Trykningen holder op; da nu den 
nederste Part i Luften trykkes af den heele overfte, og der er paa 
den anden Side intet, som trykker den overfte Luft, saa maae det folge, 
at de nederfte Lag i Atmosphæra, som svare imod en Linio af Qvagsolv 
udi Barometre, Maae vare mere tykke,fammenklemte og mindre hoye, 
end de overfte Lag, hvor ikke faa megen Trykning er, og fom derfor 
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maae vcrre subtilere, tyndere og hoyere. Lader os nu supponere for 
Erempel, at det nederste Lag t Atmosphæra er 36 Alen hoyt, det 
andet Lag 37 Alen, det tredie Lag 38 Alen, eller det forste Lag 36 
Alen, det andet 38 Alen, det tredie 40Alen, og saa videre, i en arit
metik Progreflion, faa er det tydeligt, at Atmosphærens Hoyde 
kand findes, naar denne Progression continueres 336 Gange, og den 
gandffe Progresfion derefter summeres.

Den aritmetiske Progresfion, efterdi den er den sektteste, var 
ogsaa den ferste, som Mathematici betiente sig af, for at bestemme 
Atmosphæ rens Hoyde, hvorafkandftesProveriMemoires de l’Aca- 
demie Royale des. Sciences: den stog ogsaa til, faa lcrngemanblev 
ved fmaa Hoyder, og ey havde Observgttoner, giorte paa meget heye 
Bierge; men da saadanne bleve giorte, saae man ftrax, at Maalet 
ey ved denne Progresfion kunde naaes, hvorfore Monsieur CaJJlni le 
FU? udregnede en Tavle, fom grunder sig paa Geometrisk Pro
gresfion, hvilken haves udi Memoires de P Academic pro 
Anno 1705. pag. editionis Amftel. 92. Denne Tavle steMlNkr vel 
ind med de Observationer, fom til den Tiid vare giorte, hvorfore den 
ogsaa blev antagen og beholdte sin Credit indtil An. 1740, da Mon- 
fieur Casfini de Thury havde maalt Hoyden af det Bierg Canigou, 
hvilket var langt hoyere, end de Bierge, sorn hidindtil vare maalte, 
og stemmede ingenlunde overeens med den Tavle, fom Monfieur 
Casfini havde beregnet. Heraf blev da stuttet, at, efterdi den Tavle 
af M. Casfini ikke lomgere duede, faa fulgte Lagene udi Armosphæra 
ingen vis Progresfion. Knuden blev altfaa paa nye u-op!ost, ja 
man troede fast, at den aldrig nogen Titd ffulde lofts. See Me
moires de l’Academie Royale des Sciences a. 1740. p. 133.

Min Fader Udgav 3.I7Z7' en TraS-at de progresfione har
monica, hvor udi band viser denne Progresfions tnangfoldige Nytte 
i Phyfiquen, i at slibe Glas, ogat finde deres focum, og saa videre; 
fremdeles applicerer hand ogsaa denne Progresfion udi hyperbola 
intra afymptotos, og viser, at, naar abfciffæ tages in Progresfione 
Arithmetica, skal femiordinatæ vekke in Progresfione harmonica. 
Da NU Phyfici ved at raisonnere efter Monfieur Mariottes Principia, 
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(at nemlig Lagene i Atmosphæra, hvor Ovctgsolvet i Barometro 
ikkun stiger til 14 Tony maae vetre Dobbelt faa hoye, fom her, hvor 
Barometrum stiger til 28 Tom, at Lagene, hvor Ovctgsolvet veyer 
ikkun fierde Deelen af 28 Tom, det er 7 Tom, maae vcere 4 Gange 
faa hope, fem hey og fqa fremdeles,) lccnge have feet, at Lagene 
udi Atmosphæra maae forholde sig fom femiordinatæ i en hyper
bola intra alymptotos, fom Monfieur Halley in Tranfaétionibus 
Phiiofophicis p.iSi. a. 1656. har viift, og hvorom den beromte 
Muffcbenbroek uMfiiiPhyfica §. 8iz. nctrmere forklarer sig stråledes: 
Verum aér eft eo rarior, qvo altior, ejusqve volumina funt reci
proce, ut pondera comprimentia, five ut altitudines Mercurii in 
tubo: idcirco ope hyperbola^& afymptotarum res abfolvi poterit > 
faa er det, at min Fader ogfaa med god Nytte har appliceret Pro- 
gresfionem harmonicam Udi Atmosphären, og Viift, at det var 
i denne Progreffion at Lagene udi Atmosphæra forholdt sig.

Det er efter disse Principia, at min Fader for nogle Aar siden 
udregnede en Tavle, fom hand tilligemed sine Bevtis havde den 
2Ere at prcefentere for denne hoye Forsamling, hvilken sindes ind
rykket i Selskabets Skrifters femte Deel pag. 310. Den blev vel 
approberet, men der vare dog nogle af Membris, som ey uden Aar- 
stig meente, at man ikke fuldkommen kunde forlade sig paa denne 
Tavles Rigtighed, ferend man havde Observationer fra hoyere 
Steder end dy hvor hidindtil vare giorte Observationer paa, og da 
paa den Tiid saadanne Ofervatloner ey havdes, saa kunde ogfaaOb- 
jectiouen ikke den Gang nctrmere besvares.

Da siden den Bog kom ud/ fom kaldes Voyage hiftorique 
de l’Amerique Meridionale par Don George Juan & Don Antoine de 
uiioa, hvorudi indeholdes de Observationer, som det Franske Sode» 
rets Mathematici tillige med de Spanske have giort udi America , 
var det forste, fom jeg fogte efter, at sinde, om disse beremte Ma
thematici havde afmaalet nogle hoye Bierge, og em de der*  
paa havde giort Barometriffe Observationer. "Jeg fandt, 
hvad jeg onskede; jeg faae, at de geometrisk havde afmaalt 8 beye 
Bierge, af hvilke nogle vare meget hoyere end noget Enropctiss, og 
at de tillige noye paa hver af disse Bierge havde bestemt Barometri 
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Hoyde; jeg faae ogsaa til min Forundring, at min Faders Tavle 
heel accurat og neye ftenunede ind med de Americanffe Observatio
ner, ja accuratere og noyere, end den Beregning selv, som de Ame- 
ricanffe Mathematici havde giort, og som de havde grundet paa disse 
Observaticner. For at bevise dette, vil jeg forst anfore de Americanffe 
Observationer, baade i henseende til Biergenes Hoyde og Barome- 
tri Nedstigende,og derncest ester min Faders Tavle sogechvor hoye disse 
Merge ffal vcere i henseende til de Barometriffe Observationer, da 
Let ffal visse sig tydeligt, at min Faders Tavle giver de samme 
Hoyder, som man har fundet ved geometriffe Maal.

I Voyage d’Amerique 2den Tome pag. 98. 0g 106. af de 
Asironomiffe og Physiffe Observationer, findes 8 Merges Hoyde over 
Carabura Biergs Hoyde observerede saaledes:
Oyambaro i26Toifes; hvor Barometrum siod 20. 7. 9.
Tanlagua 5l8Toifes, og Barometrum 18. 9. 9. Pambamar- 
ca 88Z-- Bar. 17. 3. 4. Pichincha 1204. Bar. 15. n. o.
Corazon. 985. Bar. 16. 9. 5. Pucaguaicu 1036. Bar. 16. 5. 4. 
Chufay 727I. Bar. 17. 10. o. Sinafagnan 1106. Bar. 16. 2. 9. 
Tommene ere t disse Observationer tnddeelte i 12 Linter, og Linierne 
i 12 Points.

Ru vil jeg give mig til at beregne, hvor store disse Hoyder 
ffal vcere efter min Faders Tavle, og faa see, hvad Forffiel der bli
ver imellem den beregnede og observerede Hoyde:

paa Carabura stod Barometrum paa 21. 3. 3. 
paa Oyambaro - ----- 20. 7. 9.

Forffielien er -. 7. 6. hvilket 
giver estermin Faders Tavle for Mergers Hoyde - 125.0. 
efter Observationen er Mergers Hoyde over Carabura 126. o. 
Forffsellen imellem Regningen og Observationen er - i Toile.

Paa
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Paa Carabura stod Barometrum paa 21. 3. Z. 
paa Tanlagua ------- ig, 9; 9»

Forffiellen er 2. 5. 6. hvilket giver 
efter min Faders Tavle for Biergets Hoyde - - 514. 8- 
ester Observationen er Hoyden over Carabura - - 5ig. 0. 
Forffiellen irnettem Regningen og Observationen er - 3. 2.

Paa Carabura stod Barometrum paa 21. Z. 3. 
paa Pambamarca - - - - - 17. 3. 4.

Forffiellen er 3.11.11. hvilket giver 
efter Tavlen Biergets Hoyde 871-9. 
ester Observationen er Hoyden over Carabura - 883. 5. 
Forffiellen imellem Regningen og Observationen er il 6.

Paa Carabura stod Barometrum paa 21. 3. 3. 
paa Pichincha - - - - - - 15. IL O.

Forffiellen er 5. 4. 3. hvilket giver 
efter Tavlen Biergets Hoyde.................................1215. o.
efter Observationen er Hoyden over Carabura - 1204. o. 
Forffiellen imellem Regningen og Observationen er 11. oT

Dette er det hoyefte Bierg, som nogen Tiid er observeret, 
og dog belober Forffiellen sig ey til mere end uToifes , hvilken er 
megen liden, og kand lettelig foraarsages ved smaae Feyl, som udi 
Observationerne ey kand undgaaes.

Paa Carabura siod Barometrum paa 21. 3. 3. 
ptUl Corazon - - - - - - 16. 9. 5.

Forffiellen er 4. 5.10. hvilket giver 
ester Tavlen Biergets Hoyde 992. 6. 
efter Observationen er Hoyden over Carabura - 985. o. 
Forffiellen imellem Regningen og Observationen er^ 7. 6.
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^3(1(1 Carabura flofc Barometrum paci 21. 3. 3. 
paa Pucaguaicu * - - - - 16. 5. 4.

Forffietten er 4. 9. n. hvilet giver 
efter Tavsen Biergets Hoyde 1078. 4. 
efter Observationen cr Hoyden over Carabura - 1036. o. 
Forstietten imellem Regningen og Opservationen cr 42. 4/

Denne Forffiel er den fterste af alle, men kand dog let for- 
aarsages af en liden Feyl i Observationerne.

Paa Carabura stod Barometrum paa 21. 3. 3.' 
paa Chufai - - - 17. 10. o.

Forffietten er 3. 5. 3. hvilket giver 
efter Tavlen Biergets Hsyde - - - - - - 738. 7. 
efter Observationen er Hoyden over Carabura - 727. z. 
Forstietten imellem Regningen og Observattonen er 11. 2.'

Paa Carabura stod Barometrum paa 21. 3. 3. 
paa Sinafaguan ------ 16. 2. 9.

Forffietten er 5. o. 6. hvilket giver 
efter Tavlen Biergets Hoyde 1133. 6. 
efter Observationen er Hoyden over Carabura 1106. o. 
Forffietten imellem Regningen og Observationen er 27. 6.~

Baade CaJJini og Maraldi tilstaae i Memoires de 1’Academic 
Royale des Sciences a.1705. at der let udi Barometriffe Observa
tioner kand begaaes en Feyl af 2 til 3, ja 4 M 5 Linier; Raar jeg al- 
leneste antager, at der t de Americanffe Observationer kand vcere 
begaaet en Feyl af 2 Linier eengang, og af 1 Linie eengang, saa bli- 
ver der imellem den. observerede og beregnede Hoyde ikke een Alens 
Forsties/ saa at det ey kand negtes, at der jo i min Faders Tavle er 
en meget stor Accnratesie, hvilket er saa meget meer at undre over, 
som min Fader havde ikke nogen Observation at grunde sin Regning 
paa, giort paa et Were Bierg end Canigou, som er ikkun 1441 Toi-
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fes hoy , da derimod Pichinca, font er omtrent 2500 Toifes hoy, 
gandffe no ye stemmer ind med Tavlen.

Etters mane jeg ogsaa her melde, at Hoyden af det Bierg 
Carabura, som be Alnencanske Mathematici scette at vcere 1267 
Toifes hoy, ey findes ester min Faders Tavle at vcrre hoyere end 
1152 Toifes, saa at enten maae Barometrum staae lavere ved Ha
vets Vatterpas i America end her, eller ogsaa maae de American- 
ske Mathematici have begaaet en Feyl i at bestemme dette Biergs 
Hoyde, thi Skylden kand ikke vcrre udi min Faders Tavle, efterdi 
den for resten saa vel stemmer ind med alle Observationerne. Jeg 
troer snarere det forfte, at nemlig Barometrum t America ftaaer 
lavere, thi endffiont de Spanske Mathematici Don Juan og Ulloa ep 
me ene dette, saa maae de dog tilstaae, at i deres beste Observationer 
er Barometrum en halv Linie lavere ved Havet i America end i 
Europa, og at de andre Observationer, som de ikke holde for saa 
gode, Udfordre endnu kN storre Difference. Vid. Obfervations Aftro- 
nomiques & Phyfiqves faires en Ameriqve pag. 59.100.

Det er da tydeligt af det, som jeg nu har viist, at Biergenes 
Hoyde kand ved Hielp (if Barometro og min Faders Tavle gandffe 
noye bestemmes, faa at man herefter ved liden Umage og Bekost
ning kand faae adskillige Bierges Hoyde maalet, men, endffiont 
min Faders Tavle, og Theorien, hvorpaa den grunder sig, saa noye 
stemme ind med Observationerne, faa folger dog ikke heraf, at man 
paa samme Maade kand finde heele Atmosphærens Hoyde: thi det, 
som passer i de nederfte Lag af Atmosphæren, og de Hoyder, som 
man kand-komme til at maale, passer ikke i den svet-fte Atmosphæra, 
hvor al Trykning holder op; Ligesom den sidste femiordinata t en 
hyperbola intra afymtotos er tt endelig, saa er ogfaa den sidste termi
nus in progresfione harmonica U-endelig, og skulde altsaa den sidste 
Luft partickelblive u-endelig, hvilket ikke kand ffee, thi, endffiontLuft 
partiklerne lade sig meget udviide ved deres Elafticité, faa at de kand 
indtage mange tusinde Gange mere Rum, end tilforn, faa er dog 
herudi en Ende, og u-endelighed kand ingenlunde antages, hvilket 
letteligen af sig selv forftaaes.

Min
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Mm Fader har 2 Gange i 2 adskillige Skrifter udregnet At« 

mosphærens Heyde,i den ferfte Traétar, de continua Progresfione har 
monica,füllet hand den 14714 Toifes vid. Operum Tom. I. p. 215. i dm 
anden orn Atmosphærens Heyde, fandt hand den 26862 Toifes, hand 
spurdte mig om Aarsagen til denne Forstiel, da begge Tavler vare ud
regnede paasatmne Principiis og Theorie: ved at betaenke Tingen 
noyere, merkte jeg, at den heele Forstiel reifte stg deraf, at i den for
ste Tractat var Atmosphæra deelt t 28 Lag, og i den anden udizz6 
Lag; thi endskiont det er lige meget, i henseende li! de nederfte Lag, hvor 
mange Parter Atmosphæren deeles udi, faa gier det dog en stor For
stiel udi de overfte Lag, hvilke blive, jo flere Lag der antages, jo ftorre, 
ja, om Uniteten tages liden nok, blive de omsider u-endelige, hvilket 
min Fader ogsaa ftlv observerer, da hand striver in traftatu de pro- 
gresfione harmonica pag. 213. lat utmaximus progresfionis terminus 
fiat infinite magnus, fi unitas inteliigatur infinite parva.

Afdet, fom nu er forklaret, fees da, hvor vidt man er kommet 
medat faftfcette Atmosphærens Hoyde, og hvormeget os endnu der 
udi fattes; de nederfte Lag kand man ved Hielp af Barometto sikkert 
maale, og kand deraf igien findes Biergenes Hoyde, de overfte der
imod kand ikke endnu udregnes, her mangler os at vide, hvad Pro
gression der stal bruges; om den harmoniste strcrkker til, eller om 
en anden maae feges; her behoves fremdeles, ved gode og sikre expe
rimenter at determinere Luftens Elafticité, hvilken ey endnu Vides, 
og vil maastee blive meget vanstelig at finde, efterdi det kand vet hen- 
de sig, at adstillig Luft paa adskillige Steder og i adskillige Lande, 
ogsaa har adstillig Elafticité; her cr derfore nok endnu tilbage at 
soge, Naturen er altid rüg nok, jo flere Sandheder der findes, jo flere 
seer man, som endnu fattes, og saadant gaaer det altid, faa at Ef
tertiden aldrig stal faae Aarsag at klage, at Forfcrdrene have bort
snappet alle Ting, eg at de have intet, hvorved de kunde distinguere 
sig; vil vi jage, er der altid mangfoldig at jage efter, Skabningen 
er som dens store Mester, den lader sig aldrig udtomme, og i hvor 

meget der end opdages,saa er der altid u -endelig meget tilva- 
ge, som vi endnu kunde soge og finde.
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