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Tidens Bestemmelse

i Henseende til

de Observationer/ som sseede i Solen og Venere, 
da Venus Amw 1761. den 6te Junii passerede 

igiennem Solen.
meddeelt af

CHRISTIAN HORREBO W,
Anledning til den Afhandling, fom jeg i Dag har den ZEre at lafe for dec 

Kongelige Videnstabernes Societet, gives mig af Planeten Veneris 
Gang igiennern Solen, fbm steede udi afvigte Aar 1761. den 6 Zunii. 

Hvor rart dette Syn var, og hvor vigtig min Materie er, som jeg har at hand
le om, kan ikke andet end vcrre noksom bekiendr, og er der nogen lykkelig Om
stændighed at observere en Planer i, for at rectificere alle Elementer henhoren
de ril dens Theorie, saa er der visselig denne, naar man seer Planeten passere 
igiennem Solen.

Planeterne ere 2de Slags, nemlig de hoyere Planeter (Superiores), hvil
ke ere längere borte fra Solen end Jorden, og de lavere Planerer (inferiores), 
hvilke ere Solen ncermere, end Jorden: de hoyere Planeter komme i Conjun
ction bag Solen, og kan alrsaa aldrig sees ar passere igiennem Den; de lavere 
Planeter komme aldrig i Opposition med Solen, imedens de bestrive deres 
Gang om den, men derimod komme de 2de Gange i Conjunction: den eene af 
disse Conjmctioner steer bag Solen, den anden foran Solen, imellem Solen 
og Jorden, og der er i denne sidste Conjunction ar man faaer Planeten ar see, 
naar den. er nar nok ved Ecliptiguen, at passere igiennem Solen.

De lavere Planerer ere avene Venus og Mercurius, og altsaa er der in
gen Planer, som man faaer ar see imellem Solen og os, uden disse tvende, 
hvilke siden Verdens Skabelse have meget ofte passeret forbi Solen, men ere 
ikke blevue observerede, efterdi ril dette Slags Observationer at giore behoves 
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Kikkerter, som ikke bleve brugte til Astronomiske Observationer forend i Ve« 
gvndelsen afforrige Scrculo. Vel er det sandt, at ben berommelige Kepkr i 
sine Paralipomenis ad Vitellionem anforer af en gammel Skribent om Caro
li Magni Liv og Levnet, ar planeren Mercurus A. 807. eller 8o8- blev seer 
i Solen, fom en liden rund plec, t 8 Dage, men da disse Ord ere aaben« 
bare falske, efterdi Mercurius ikke kan blive längere i Solen end 6 til 7 Ti
mer, saa er det vel rrveligr, at det er ikke Mercurius, som den Tid er bleven 
observeret i Solen, men en Plet, om hvilken det kan siges med Sandhed, at 
Den kan sees i Solen 8 Dage i Rad.

Efterår Kikkerter vare blevne fundne, passerede Mercurius i forrige Sæcu- 
1o A. 1615. 1618. og 1628. igiennem Solen, men disse Phenomena ere ikke 
af nogen blevne iagttagne; hverken vare Aftronomi paa den Tid saa noye 
paapassende, ikke heller vare Mercurii Tavler paa samme Tid saa fuldkomne, 
ak de meget kunde forlade sig paa dem, hvorfore de ikke saae saa noye efter, 
naar endogsaa deres Tavler lilsagde, ar der skulde passere noger rart og uftkd, 
vanligt med Denne Planer.

Den i fte Gang Mercurius er bleven seer udi Solen, var Ao. 1631, da 
Gaflendus den 7 Nov. i ^arté til sin storste Satisfaction observerede den, som 
en Soelplcrr, hvilken syntes ham saa liden, ar han ikke turde troe, ar det vir« 
keligen var Mercurius > men ta han siden mcrrkede af dens Gang , ar der ikke 
kunde vcere en Plcr, forsikkrede han sig om Observationens Rigtighed, og be# 
stemmede Mercurii centri Udgang af Solen Klokken 10. 28 Minuter. Gaffen- 
dus var til ar observere dette Phaenomenon bleven advarer ved den Paamin- 
delse, som Kep’erus skrev til Aftronomos om de rare og forunderlige Phaeno
menis > som ftulde skee A. 1631, men Kepler fik ey selv den Glcede ar see Dette 
angenemme Siun, thi han dode Aarer, forend der faldt ind, nemlig Ao. 1630.

Efter 1631. indtil nu er Mercurius bleven 10 Gange observeret i Solen, 
nemlig i forrige Saeculo 5 Gange, og i dette Sæculo 5 Gange.

Forste Gang efter 1631. blev den observeret Ao. i6si.den 24 Oct. af en 
Engelsk Aftronomo Shakerley, som havde den Zéle, at han reyste fra Engel» 
land til Surate i Ostindien, for at observere denne Conjunction, efterdi den i 
Europa der Aar ikke blev ar see.
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Den anden Gang, eller den zdie Conjunction imellem Solen og Mercu

rius blev observeret Ao. i6üi. den 3 Maji i Dantzig af Hevelio, og i London 
fif Hugen.o , Mercaror og Streete.

Den 4de Conjunction indfaldt Ao. 1677. den 7 Nov., og blev observeret 
paa St Helena af Den beromte Engelske Aftronomo Ha'Iey, og i Avignon 
af Gallet og Beauchamp.

Den 5te Passage af Mercurius igiennem Solen sseede den 10 Novembris 
Ao. 1690, og blev observeret i Canton og Tchaotcheou i China af Jesuimne, 
mm i Europa af Würtzelbauer i Nürnberg, og af Kirch i Er surd.

Den sidste Gang Mercurius i forrige Sæculo passerede igiennem Solen, 
var Ao. 1697. D, 3 Novembris , da den i det Kongelige Obfervatorio i Paris 
blev observeret af Casfini, la Hire og Maraldi, i Rotterdam af Casfini den 
yngre, i Nürnberg af Würtzelbauer , og i Tchaotcheou i China af Fere 
Fontanay.

I dette Sæculo er ogsaa Mercurius stet ak gaae igiennem Soelen 5 Gan
ge, og observeret af mange Aftronomis, som her vilde blive for vidtloftigt at 
opregne. Aarene vüre 1723, d. 9 Novembris , 1736. den n Novembris, 1743, 
den 5 Novembris, 1753. den 6 Maji, og 1756. den 7 Novembris.

Dette er da i alt 11 Gange, at Affronoml have stet Mereurium i So
len, vel have de haabet, at see den nogle Gange oftere , men de ere blevne be
dragne, og Tavlerne have flaget dem feyl; saadant sseede det Ao. 1720, da 
man den 8 Maji betragtede Solen, for at finde Mereurium deri, men fandt 
intet, uden nogle Pletter, endssiemt der blev observeret flitteligen derefter baade 
»Paris, Kiobenhavn, Berlin, Königsberg, Nürnberg, Strasburg og 
Wittenberg.

Venerem har man derimod forend Ao. i66r. ikkmr stet een seneste Gang 
i Solen, nemlig Ao. 1639. den 24 Novembris gl. Stiil. Horroxius, en En- 
gelss Aftronomus, havde Udregnet sig ephemerides efter Landsbergs Tavler, 
og endssiemt han, cverlimod den store Roes , som Autor selv havde lagr paa 
dem, fandt disse Tavler meget flette, og folgeligen sine Udregninger ikkun lidet 
Nkd Himmelen vvereensstemmende, saa vandt han dog faxt meget derved, at 
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han forud fik Nys om, at Date P ænomenon ffulde indfalde. Han lavede sig 
derfore paa at observere det, og ffrev til sin Ven Crabtrium i Manchester, og 
sm yngre Broder i Liverpol, at de ogsaa vilde observere derefter, og Udfaldet 
blev, at baade Horroxius og Crabtrius fit Venerem at see udi Solen, men 
Ven yngre Horroxius blev derimod forhindret formedelst tykt Vair og Skyer, 
saa han, endffiem han passede flittigt paa, fik dog flet ingen Ting at fee.

Disse ere de 2de eeneste, som fsrend vores Tid have observeret Venerem i 
Solen, aHe i)e anDre Aftronomi tænEte ikke derpaa, og faae ikke heller dereft 
t;r, Aarsagen er uden Tvivl denne, at 1.) exhiberedes Venus ikke i Solen efter 
tabulas Rudolphinas, endffiondt de ogsaa i Henseende til Venerem vare langt 
bedre, end Landsbergs, og 2.) bleve Aftronomi bedragne Ao. 1631, da Kep- 
lerus havde fpaaet forud, at Venus ffulde blive i Solen at fee, thi da Den ikke 
blev funden den Gang , faa tankte de meget mindre paa, at dette ffulde ffee 
Ao. l6Z9, og derfore vare de sikkre, og lavede sig ikke paa at fee derefter.

Men havde Venus i Solen Ao. 1639. ikkun faa Tilskuere, faa havde den 
desto flere udi afvigte Aar, da den anden Gang kom der: ikke allencste alle Aftro
nomi agteDe Derpaa, og giorde flittige Observationer i alk Verdens Parter, 
men endogsaa alle andre Lcrrde og Curieufe vare opmcrrkfomme, og anstillede 
Obfervationer; dog kan jeg ikke sige, at Tilskuerne paa vores Obfervatorio va- 
re den Dag mange, til deels havde jeg forekommet, at ikke for mange ffuide 
komme til Hinder for Observatoribus og deres Arbeyde, og til deels vare ogsaa 
formedelst Aarets Ud adffillige af De Mæcenatibus borte, som ellers ved De, 
res Ncervcerelfe og naadige Attention for Videnskaberne pleye at oplive alle 
Ting; dog gleeder jeg mig ved her at kunde navne 2de af Societetets Membris, 
fom bievaanede Observationerne, og observerede Selv med, den eene var den 
Danffe Maecenas hans Ercellence Hr. Geheimeraad THOTT, som siden er 
bleven vores naadige Præfes, og den anden Hr. Etatsraad LüXDORFF, 
begge store Kiendere, som baade indsaae Methoderne, efter hvilke der 
blev observeret, og som kunde ffionne, om alting gik i god Orden, og om en
hver giorde, hvad ham tilkom. Vores Obf.rvatorium brillerede ellers Den Dag 
af T4 Aftronomis, fom vare, foruden mig og mine sadvanlige Coobfervato- 
ribus, Studiofi Mathefeos, hvilke havde Vinteren og Foraaret forud freqven- 
teret Obfervatorium, for at kunde den Dag bevise mig sin Tieneste. Jeg 
holdt ogsaa nogle Dage for Observationen ligesom Lvft-Campement, da vi ob
serverede en Plet i Solen med alle Machinerne paa samme Maade, som vi ag
tede at cbfebere Venerem; herved jeg vandt Dette, at alle vidste, hvad de skulle 
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foretage sig, og ar den eene ikke lod sig confundere af den anden, da den virkeli
ge Observation ffulde gisres, hvilket ellers let havde kunder ffee, efterdi vi vare 
den Dag paa eengang saa mange forsamlede paa eet Sted.

Jeg har tilforn ffrevet 2de -DilTertationer om Veneris Paflage igiennem 
Solen, og der anfort de Observationer, som min Broder Mag Peder Hor- 
rebow gjorde med den Astronomiffe Quadrant for at determinere Veneris Ba
ne i Solen: mit Forsat er ikke ar begaae Repetitioner, hvorfore jeg ikke nu ag
ter at rore noget om denne Sag. Hvad Uhrvarkerne og Tidens Bestemmelse 
angaaer, da har jeg derom i min forste DiiTertation ffrevet §. n. Qeterum 
in anceceßum notandum eft, horologia noftra in obfervatorio monftrare 
horas & tempus primi mobilis, eåqve non nili in minutis å vero tempore 
primi mobilis tempore obfervationis defeci (Te; heraf sees, at til retteligen at 
bruge disse anforte Observationer behoves, at man noget noyere bestemmer Ti
den, og det er det, som jeg i denne Afhandling tanker narmere at giere, ved 
at an fore de Observationer, som jeg har anstillet for at corrigere Uhrvarkerne, 
og ved at udtrakke deraf, hvad Correction af Tiden, der behoves til enhver 
Observation: hvad andet der ellers endnu kunde vare at strive i Henseende til 
Veneris Pafläge og dens Theorie, referverer jeg mig til anden Leylighed, da 
allene Tidens noye Bestemmelse stal vare min Hensigt i denne Afhandling.

For at vist kunde forsikkre sig om Observations Tidens Rigtighed, beho- 
ves, at man veed 2 Ting, 1.) hvorledes Uhrvarkerne gaae, og 2.) hvorledes de 
ere stillede. Gaae Uhrvarkerne gandffe accurat, og ere de tillige rigtigt stillede, 
faa er det klart, at de ogsaa accurat vise Tiden ved enhver Observation: gaae 
Uhrvarkerne ikke rigtigt, men for langsomt eller for hastigt, dog æqvahiliter, 
og ere de ikke rigtigt stillede, men man veed dog, hvad dem fattes, saa kan 
man ogsaa vare vis om Tiden ; thi naar man veed, hvormeget Uhrvarkerne 
gaae for fast eller for langsomt, og hvor meget der manquerer i Stillingen, saa 
kan man af disse principiis corrigere enhver Observation.

Naar man nu videre vil bestemme, om Uhrvarkernes Gang er lige fork 
(æqvabilis) eller ikke, saa betiener man sig afade Methode^, den forste er, at 
man observerer nogle Dage i Rad T-den, naar en Stierne kommer til et vist 
Pumt i Himmelen; er Tiden fra Stjernens Bortgang fra dette Puct indtil 
dens Ankomst til samme Punct altid net op 24 Timer, (jeg taler her om Stier
ne-Timer) saa er det Tegn til, at Uhrvarkerne gaae rigtig; men er denne Tid 
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378 Observationer om Veneris Gang
altid lige lang, men tongere eller kortere end 24 Timer, saner det Tegn til, at 
Uhrvcerkerne gaae vel æquabilirer, men for fort eller for langsomt,- og endelig 
er denne Tid ikke altid Uge lang , saa er Ver Tegn til at Uhrvcrrkerne ikke gaae 
æqvabiliter, dog kan ogsaa denne Uordentlighed corrigeres k Uhrvcrrkerne> 
naar denne deres Acceleration eller Retardation i 24 Timer tager æqvabili- 
ter til eller af.

Den anden Maade, hvorved man forsikkrer sig om Uhrvcerkernes rigtige 
Gang er denne, at man comparerer flere Uhrvcerker sammen, thi folges de al
rid ad, eller differere de altid paa samme Maade , er Det Tegn til at de gaae 
aequabiliter, efterdi det maatte blive en underlig Hazard, naar UhrvL'rkcrne 
hvert for sig gik urigtigt, at de just skulde gaae urigtigt paa een og den selvsam- 
nle Maade; jeg haver betienk mig af begge disse Methoder, for at forsikkre mig 
om mine Uhrvcerkers Gang , og vil jeg nu anfore Observationerne, paa det en
hver stal vcrre i Stand til felv at kunde ssionne, hvor tilforladelige mine Obser
vationer ere, og hvorvidt man kan forsikkre sig om Tiden, font anfores ved 
enhver Observation.

Endffiondt der er bleven observeret efter mange Stierner, saa har jeg dog 
imellem Observationerne ak Stiernerne ikkun fundet 3, som kan verre ti! Nytte 
og bruges til at bestemme Uhrvcrrkernes Gang ; thi de andre ere ikke bievne ob
serverede udeneengang, hvorfore af dem intet kan stuttes.

Den i Junii 1761. blev da i Rota Meridiana i med Det Horologia, fom 
Vi kalve Solare, observeret folgende Stjerner:

Ur fæ minoris lucida in armo - - h, 14. 50. 15.
51. 58.
53. 50.

Libræ lanx borealis - S hf 15 « 4. I of.

5- 6.

Antares = i ir * h, 16. T4- 8.
14. 20»
14, 50.,

Mi-
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Micrometrum i Rota meridiana er af Min Faders Bafi Aftronomiæ be- 

kiendt, de 2 forste Observationer refereres til De 3 S)2iDDefFilamenter, og Den 
sidste til De 3 forste Filamenter.

Den 4de Junii bleve disse 3 samme Stierner observerede til samme Fila
menter med samme Uhrvcrrk:

Urfæ minoris lucida in armo - - h. 14. 49.
51. 
sZ.

41»
26.
17.

Li bræ lanx irrealis . h. 15- 2. 37.
3- 3*

4- 32.
Antares h. 16. iZ. 33>

13. 45-
14. is;.

Efterdi Uhrvcerketviiste mindre i sidste Observationer, end i De forste, er 
det. Tegn til, Det gif for langsomt, og naar man sammenligner alle Observa
tionerne, seer man, at Retardationen beiober til 33,34 eller 3$ Secunder for 
3 Dage: naar jeg compaterer alle De forste Observationer med De siDste, fin
der jeg Uhrveerkets Retardation for alle 3 Dage 33Secunder, og for hver 
Dag Secunder 1 eller 114 Secunder,

Af Solen har jeg i de Dage, da Veneris Giennemgang steede, giorDt 
folgende Observationer.

Middag - - - h. 4. 38. 164.
Middag var den Dag h. 4. 37. 52. efter Beregning.

Den i Junii.
Solis limbus anteced, 11. 4. 36. 39. limb. feqv. h. 4. 38.

37- 8- 39. 24*-.
37. 38. 39- 54-

var altsaa 244. prægreflus horologii.

Bbbr
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Den 3 Iunti.

faa bliver Qyotus Retardationum for I Dag. $ - n’*.

Solis limbus anteced. h. 4. 44, 30. limb. feqv. h. 4. 46. 461.
44- 59. 47. 15.
45- 30. 47. 46.

Middag - - h. 4. 46. 7.
ester Beregning.Middag var - h. 4. 46. 3.

i

var altsaa prægreflus = - 4.

Den 5 Innii. -

Solis limbus anteced. h. 4. 52. ig. limb. feqv. h. 4. 54- 35-
52. 47. 55- 4.
— — 55. 341»

Middag - - h. 4. 53. 55I.
Middag var - h. 4. 54. 16. efter Beregning.

var altsaa poftgreffus - - sof.

Den 6 Innii.
Solis limbus anteced. h. 4. 56. 12. limb. feqv. h. 4. 58. 29.

56. 42. 58. 59.
—• — 59- 29.

Middag - - h. 4. 57. 5of.
Middag var - h. 4. 59. 24. efter Beregning.

var altsaa poflgrelfus - - 33$.

Raar jeg nu regner'/ at Uhrvcerkets prægraflus var
den i fte Junii - 24z sec.

Poftgreflus den 6te Junii j- 331 S©c •

legger dette lammen - 57i-
vg deeler med Dagenes , Tal - 5-

Den»
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Denne Quotient og den forrige, font jeg fandt udaf Stjernernes Obser- 

vationer, er nesten den samme, dog finder jeg for hver Dag omtrent en fierde 
Deel Secun ls Forstiel, fom Solens Observationer requirere retardationen 
storre, end Stiernernes; Denne Forffiel kommer maaffee deraf, ar der er län
gere Tid imellem Solens forste og sidste Observation, end imellem Stiernernes, 
thi der kommer mig for, som Retardationen har vom noget lidet, og at den 
har varet storre de sidste Dage, end de forste: Til Beviis herpaa vil jeg k gaae 
de 4 anforte Solens Observationer igiennem, og finder jeg da, at Retardatio
nen har vcrret fra den iste til den 5die Junii 20 4 Secunder, fra den zdie kil 
den ;te 241 Secunder, og fra den $te til den 6te 13 Secunder; Diste Retar
dationer deles paa hver Dag rettest saaledes: fra den iste til den 2den Jrmii
10 Secunder, fra den 2den til den zdie 10'Secunder, fra den zdie til den4de
11 i Secunder, fra den 4de til den 5te 13 Secunder, og fra den Zke til den 6te 
akter 13 Secunder.

Denne liden Forsgelse daglig i Retardationen stemmer ogsaa vel ind med 
de Thermometriste Observationer, som bleve giordte i sammeDage; tf)!Ther- 
mometrum Reaumurianum, som hanger lige ved Uhrverkerne, stoed den iste 
Junii paa ir z om Middagen, den 2den Junii paa 12z, den gdie Junii paa 
14, den 4de paa if, den $te paa i; j, og den 6te paa 1? Heraf sees, at 
Varmen har hver Dag taget noget til, hvorfor ogsaa Perpendiklen i Uhr- 
verket er bleven hver Dag liDtt längere, hvoraf igien ydermere folger, nt Re
tardationen maatte dagligen lidet voxe. Fremdeles sees af de Thermometriffe 
Observationer, at Varmen har Den 5 te og 6te Junii omtrent varet lige stark, 
hvorfvre ogsaaRetardationen erde 2de Dage bieven observeret lige stor, nem
lig 13 Secunder for hver Dag, hvoraf markes, at man sikkert for Uhrver- 
kets Correction kan antage 13 Secunders Retardation for hver 24 Linier 
i de 2de sidste Dage, og er det paa denne Grund, at jeg har udregnet 
folgende Tavle.

Bbb A
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Tiden 
fra 

iMiddag.
Z Jim.

H. I.

Correélio.
Tiden 
fra 

Middag. 
d.zJun. 
H. L

Curreétio.

1.■e,5S?r)

Corre&io
Tiden 
fra 

Middag. 
d.zJun. 
H. I.

Correétio.

II. II». IL IIL II. III. II. III.

15 8 15 23 15 38 15 53
30 16 30 31 30 46 30 IO. I
45 24 45 39 45 54 45 9

I. 0 32 7- 0 j 47 13. 0 7- 2 19. 0 17 i

15 41 15 56 15 ii 15 2Ü
30 49 30 4- 4 30 19 30 34
45 57 45 12 45 27 45 42

2. 0 r 5 8. 0 20 14. 0 35 20. 0 50

15 13 15 28 15 43 »5 58
1 30 21 30 36 30 Si 30 il. 6

45 29 45 44 45 59 45 14
3. 0 37 9. 0 52 15.0 8- 7 2l. O 22

1 15 46 15 5- i 15 »5 IS 31
30 54 30 9 30 24 30 39
45 2. 2 45 17 45 32 45 47

, 4- 0 .10 10.0 25 16. 0 40 22. O i 55
15 18 15 33 15 48 15 12 3
30 : 26 30 41 30 56 30 IF
45 34 45 49 45 9- 4 45 19

1 5- 0 42 li 0 57 17. 0 12 23. 0 27
iS 51 IS 6. 6 15 21 15 Z6
30 59 30 14 30 29 30 44
45 3- 7 45 22 45 37 45 . 52

6. 0 15 12.0 30 18, 0 45 24. 0 13. 0

Brugen af denne Tavle er, ar man soger, hvor mange Timer og Minu
ter enhver Observation df Venere i Solen var fra Middagen den e'e Junii; 
med disse Timer og Minuter gaaer man ind i Tavlens forste Pille, og saa finder 
man i den anden Pille de Secunder og Tertiär, som stal legges kil Observati
ons Tiden forrnedelst Uhrverkets Retardation fra Middagen den 5te Junii.

Hidindtil
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Hidindtil bar jog forfogt Uhrverkets Gang med Solens og Stiernernes 

Observationer i Meridianen, nu vil jeg fremdeles prove den ved at sammenlig
ne Horologium Solare med det andet Observations Uhrverk, som vi kalde Ho- 
ro'ogium Lunare: Til denne Prove at giore har jeg da at anfore folgende 4 
Ovfervauoner.

- . d. 3 Junis.

Viiste Horologium Solåre - - 
Samme Tid viiste Lunare

d. 4 3 unit.

Miste Horologium Solare
Samme Tid viiste Lunare

d. 5 Junii.

Viiste Horologium Solare
Samme Tid viiste Lunare

d. 6 Junis,

Viiste Horologium Solare - 
Samme Tid vitste Lunare

h. 8. 7- 0.
h, 8. 6, 58.

h. 7- 27 0.
h , 7, 27, 9.

h. 6. 59» 0,
h. 6. 59. 20.

K. 4. 52. 31»
h. 4. S3- 0.

Af disse Observationer sees , at imellem den ferste og anden Observation 
har Horologium Lunare gaaet ri Secunder sortere end Solare nesten i 24Ti
mer , at imellem den 2den og zdie Observation har Horologium Lunare lige
ledes gaaet 11 Secunder sortere end Solare nesten i 24 Timer, og at imellem 
den zdie og 4de Observation har Horologium Lunare gaaet 9 Secunder forcere 
end Solare i nesten 22 Timer, saa ar Forssiellen imellem Uhrverkerne har holde 
sig got nok, og man kan regne, at Lunare har omtrent i 24 Timer gaaec n 
Secunder sortere end Solare,

Jeg har tilforn anmerket, ak Horologium Solare gik i 24 Timer n til 
13 Secunder for langsomt, hvoraf folger, ar Horologium Lunare har heelt 
nar fulgtes med Himmelen i Observations Tiden, og ar Forssiellen tmellem det 
sg, Himmelen bedrager sig neppe til i Secund eller 2. Om nogen derfore spor-

Zer, 
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ger, hvorfore jeg da ikke hellere i mine Observationer har brugt Horologium 
Lunare end Solare, efterdiM forste fulgte ncermere med Himmelen end del sid
ste, saa svarer jeg, at fa)var der lige meget, hvilker Uhrverk jeg brugte, naar 
jeg var lige fortzkreLsm begges Rigtighed, og (2) strå har jeg i hele Winteren 
og Foraaret, forend Veneris Observation skede, ved mange Leyligheder merket, 
tit Horologium Solare holdt sig altid vel og i jevn Gang, da jeg derimod sor- 
nam, at Lunare somme Tider feylede noget, hvorfore jeg, da Venus skulde ob
serveres, meest forlod mig paa Solare, endffionr Lunare ogsaa samme Tid holdt 
sig vel og rigtigt.

Jeg har nu vrist, hvorledes mit Observations Uhrverk har gaaet: Ob
servationerne tilkendegive, at der gik noget for langsomt, og ogsaa tuRetarda- 

♦ tionen vojcebe tilligctnei) Thermometri stigende; men da Maaden er anfort, 
hvorledes man noye kan corrigere Uhrverkets Gang til enhver given Tid, saa 
er det klart, ar her er alting saa sikkert, som om Uhrverket gandsse accurar 
havde fulgt med Himmelens Bevcrgelse: nu kommer den anden Hovedpost, nem
lig, her sporges, hvorledes var Uhrverket stillet? vriste det rigtigt Re&afcenfio- 
nerne i Himmelen, eller, om det ikke giorde det, hvor meget vigede det da fra 
dem? Til at besvare dette Sporsmaal , behoves ar vide, hvad Uhrverket viiste, 
naar Solen eller en Stierne var i Meridianen; thi saa kan man, ved at fam# 
menligne ben observerede Reftafcenfion med Den Re :1 afcenfion, som Solen 
eller Erlernen til Observations Tiden virkelig havde, udfinde, hvad Fcyl, som 
kunde vare i Uhrverkets Stilling, og hvor meget der ssulbe legges til eller tages 
fra Uhrverkets Tid, for at faae den rette Tid.

Hovedsagen bliver da denne, for ret at oplsse Sporsmaaltt, at faae sin 
Meridian noye bestemt. Hertil bruger man Culminations Instrumenter, saasom 
Roemeri Rota meridiana, eller Parisernes Instrument des Padages. Paa 
Ofaervarorio have vi Rotam meridianam Roemeri; denne observerede jeg med 
den gandske Winter, for at faae Meridianen vist bestemt, jeg corrigerede ogsaa 
efter Observationerne Instrumentets Situa ion adskillige Gange, og endelig den 
2den Maji i afvigte Aar fatte jeg der i den Positur, som jeg vilde, at det sta
digt stuide blive udi. Correélionen, som peg gav Instrumentet sidste Gang, 
fornam jeg nok, ikke at have varet alt for lykkelig, og af Obfervationibus al
titudinum correfpondentium, som beständigen bleve giordre, merkede jeg, at 
Instrumenters Meridian var et par Minuter for Westeriig; men jeg vilde dog 
ingen Forandring giere udi Rota og dens Stilling, thi man kan ved en urigtig 
Meridian ligefad vist bestemme Tiden, som ved en rigtig, naar man alleneste 

fuld
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fuldkommen kiender, hvor meget den urigtige Meridian allevegne i Himmelen 
afviger fra dm sande: Jeg lod derfor Instrumentet blive staaendes i den Situa
tion, som det havde, og sarre mig for, ved flittige Observationer at ssge, hvor 
ftor Afvigningen kunde vare; men Veyrliget, som ikke var gunstigt, givrde mit 
Anslag til intet; og siden kom Sommeren og de lyse.Ratter, som ikke tillode, 
at man kunde observere Circum polar-Stjernen paa begge Sider af Meridia
nen : Her blev derfor intet andet for mig tilbage, end at jeg maane oppebie 
Efterhosten og de morkere Rauer, for da at faae Observationer, som kunde 
tiene til at finde Meridianens Assigning; thi Instrumentets Situation var fast, 
og jeg havde Marker i Instrumentets Meridian, som jeg daglig saae efter, for 
tit forvisse mig om, at Ro a blev altid staaendes paa samme Maade; men denne 
min Venten blev ogsaa forgieves, thi t Augusti MaaneS gav Muren sig, hvori 
Instrumentets Ostre-Pol hvilede, og forstyrrede gandsse dets Situation, fa a 
der var nu intet Rand mere tilbage. Min Broder har siden udi afvigte Vin
ter, efter at Muren var sat i Stand igien, giort mangfoldige Observationer 
med Rota meridiana, og derved corrigeret dets Situation, saa at Meridianen 
nu haves paa et par Secunder nar, jeg har ogsaa ved at sammenligne hans 
Marker, som han nu har i Meridianen, med, dem, som jeg tilforn havde, 
fornummek, at det er omtrent et par Minuter, som Instrumentet i Veneris 
Observations Tid afvigede fra den sande Meridian," og vet er al den Frugt jeg 
har havt af de mange moysommelige Observationer, som ere giorte med Rota 
meridiana, at jeg nemlig ongefar paa nogle Secunder nar kan determinere 
Tidens Vished, og at dette ikkun lidet lonner Umagen, kan de best ffionne, 
som af Erfarenhed vide, hvad det koster at stille er Instrument i den sande 
Meridian.

Veneris Observation i Solen var af alt for stor Vigtighed til at jeg al# 
leneste ffulde lade det beroe paa eet Instrument for at forsikkres om Tidens Rig
tighed; der blev flittig i de Dage Conjunétionen ffulde ffee, baade for og ef# 
ter Conjundionen observeret med Quadranten, for at faae altitudines corre- 
fpondentes, paa det man af dem kunde forvisses om Uhrverkernes Gang: 
Veyret favoriserede ikke gandsse, naar man om Formiddagen havde giort gode 
Observationer, blev det tykt om Eftermiddagen, saa man kunde ingen Corre- 
fpondentes faae, og naar Eftermiddagen var klar, hialp det ikke at observere, 
efterdi man ingen Correfpondentes havde havt om Formiddagen, som man 
kunde sammenligne dem tried. Dog lykkedes det for M. Roedkiær den 5te 
Junii Dagen forend Veneris paffage at faae 3De goDe Altitudines correfpon
dentes baade Formiddag og Eftermiddag, hvilke jeg her vil anfore, for af dem 

C c c nope 



z86 Observationer out Veneris Gang
noye at bestemme Tiden for al!e Observationerne^ som bleve giorte ved Veneris. 
Giennemgang.

Den 5 Junii om Formiddagen.

Naar man nu da vil have den rette Did for enhver Observation gi ord t af 
Venero» saa lcrgg.es forst 2 Minuter 39$ Secunder til den observerede Did for

Uhr.

h. 2, 56. 43. a’titudo Solis 5*1°. o1.
h. 3. 0. gi. altitudo Solis s i. 20.
h. 3. 3. 4o|. al itudo Solis 51. 50.

Om Eftermiddagen.
h. 6. 37. 42. altitudo Solis fi°. 50’.
h. 6. 43. 19t altitudo Solis 5 l. 20.
h. 6. 46. 401, altitudo Solis 51. 0.

Meridies Correfpondentiuin er as
den forste og sidste Obfervation h. 4. si'- 4i|.
af den anden og 5 te h. 4. 51. 41L
af den zdie og. 4de - h. 4.. 5*. 4*1.

Summa. - - 14- 35- 4l*
divide per 3-

Meridies Correfpöndentium 4- 51. 4l U»
hrrfra rrakkes Middags Correélioncn - 4N-

den sande Middag efter altitudines correfp. h. 4. 51. 36?.

Solens Re8afcenfion var efter Aftronomi|T Beregning den 5 Junii
om Middagen 4*. 16“.

Uhrvcrrkerne viste samme Did 4- 51. Z61-

Forssicellen er -■ 2- 39;.
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Uhrværkets Stillings Skyld , dernæst soges, hvor langt Observationen var 
fra Middagen den 5 te Junii , ogsiia findes i Tavlen, som tilforn er aufort, de 
Secunder og Tertier, font endnu stal legges til formedelst Uhrvcerkernes Re
tardation fra bemeldte Middag af. For at give Exempel herpaa, stal jeg an- 
fore de Observationer, som bleve giordte af min Broder og mig paa Veneris Ud
gang af Solen. Jeg observerede da med en Kikkert paa 22 Fod , at Venus 
rerte Solen indvendig Kl. 2. 3*. 30“ ; man pieper temmelig noye at kunde 
bestemme den Tiid, naar Venus eller Mercurius rore Solen indvendig, men 
jeg tor dog ikke forsikkre, at ruin Observation er gandffe accurat, thi jeg var 
saa forlegen for at vilde observere gandffe noye, at jeg just derover ikke blev i 
Stand til at giere Det; jeg fat længe forud, forend Contadus ssulde (fee, og 
attenderede meget stærkt baade paa Venus og Solen, men herover blev mitOye 
saa træt og mat, at alting blindedes for mig, da Contaélus ffeede, saa der kan 
let være bégaaet en liden Feyl i min Determination. Contaélum internum 
fik min Broder flet ikke at see, thi han var nyelig gaaet fra Quadranten, som 
han den hele Tid observerede med for at opstille en Kikkert paa 17 Fod at giere 
Denne Observation med; men inden Kikkerten blev opstilt, var allerede Phænn- 
nomenon forbi. Derimod fik jeg meget bedre Lykke til at observere contaétum 
externum, og jeg troer ikke, at min Observation stal meget feyle, thi alk Om, 
stændigheder foyede til at giore Observationen net: jeg observerede da conta
gium externum Kl. 2. 21*. 0“, og min Brodér observerede med sin 17 Fods 
Kikkert samme Contaflum net op at ffee samme Minut og Secund, endffionk 
han var paa den anden Side af Obfetvatorio, saa jeg hverken kunde vide, 
hvad han ffrev, eller han vide, hvad jeg strev. Nu vil jeg da begive mig til 
at corrigere disse Observationer efter det, jeg tilforn har meldet.

. , « t* *it
Conta&us internus - h. 2. 3. 30. o.

leg til for Uhrværkets Stilling - 2. 39. is.

h. 2. 6. 9. 15.

teg til af Tavlen for Uhrværkets Retardation i
ri Timer 12 Minuter - - - n. 29.

Den rette Tid af Contactu interno - h, 2. 6. 20. 44.
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Contaélus externus - h. 2. 21. o. o.

Kg til for Uhrvcrrkets Stilling - - - 2. 39. 15.

h. 2. 2Z. 39. Is.

Kg til af Tavlen for Uhrvcrrkets Retardation
i 21 Timer 27 Minuter - - - u. 37.

den rette Tud af Contain externo, - h. 2. 23. 50. 52.


