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Observation af Solens Formorkelse,
som indfaldt den iste Aprilis 1764.

giordt paa det Kongelige Obfervatorio i Ncervoerelse af Hans 
Konge'ige Majestcrts Hope Geheime-Conseil, 

og forfattet af

CHRISTIAN HORREBOW.
egyndelsen blev observeret med en Kikkert paa 18 Fod at sker h, 22. $8.0. 
hvorved er at mcerke, at herudi letteligen kan tages nogle Secunder 
fehl, efterdi det Oyeblik, naar Maanengaaer ind i Solen, meget van- 

Migen determineres; med samme Kikkert blev Enden af Formorkelsen observe
ret h. i. 53.54.,hvilket samme Oyeblik blev ogsaa determineret af en anden Ob
servator med en meget god Kikkert paa 6 Fod. En zdie Observator determine- 
rese Maanens Udgang af Solen med en excellent Kikkkert paa 3 Fod h. 1. ;z. 
45. Med denn ' Kikkert blev ogsaa observerer, at der var i Solen ved Maa« 
uens Udgang en meget stack Skialven, endlkiont Instrumentet, hvorpaa Kik
kerten kaae/ stod gandsse stim, og Kikkerten i ingen Maadebevrrgede sig. Den
ne Skicelven blev oel ikke observerer med de andre Kikkerter, men Aarsagen var 
maaffee, at de, -ordi de vare storre, og laae ikke paa saa fast en Fod, som 
denne, vare mere i Bevcrgelse, saa ar stig Skialven ikke saa noye med dem 
kunde obierveres. Aarsagen til denne Skialven i Solen ved Maanens Udgang 
kan vel ikke letteligen soges andensteds, end 1 Maanens Atmofphæra.

Formørkelsens Tiltagende og Aftagende blev obstrverer med en Kikkert paa 
-8 Fod, hvori var er Micrometer, som inddeelre Solens Difcum, j 12 lige 
Parter eller digitos, saaledes:

Aftagende Formorkelse, 

d. i. 45. 30.

■ 38. o.
dig.

Tiltagende Formorkelst.' 

dig I, - h. 23. 6.

dig. IL é : : 13* 30.
Ccc 3
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dig. HL * * ■ 21. 30. - - 29. 3°-
dig. IV. - 28. 30. * - 22. 0.
dig. V. - e 35» 0. - - 14. 3°-
dig. VI. - - 43« k i. 7» ■0.
dig. Vil. * - 50. 30. k 0. 59. 30.
dig vin. - - 58. 0. - - 51. 30.
dig. IX. - h. o. 6. 30. - - 43» 30.
dig. X. - 14. O. k O. 35. 0.

Formedelst at Kikkerten blev under Observationen af Vinden meget bevee- 
get, saa har man i Observationen alleneste anført halve Minuter og ikke Se
cunder, hvilke ikke saa letteligen formedelst Instrumentets Bevagelse lode sig 
bestemme.

Af disse Observationer følger, naar man imellem dem gaaer en Middelvey, 
at Midten af Formørkelsen indfaldt Kl. o. 25. 7'. Ester Observationerne af 
Formørkelsens Begyndelse og Ende, som før ere anførte, falder Midten afFor, 
mørkeisen b. o. 25. $7naar man her imellem igien tager Mittel-Tallek, bli» 
ver Midten af Formørkelsen Kl. o. 25. 324.

Formørkelsens Størrelse blev observeret med den samme Kikkert paa 8 Fod 
at vcrre io$ digkorum, hvilken Observation kommer temmelig overeenS med 
Formørkelsens Størrelse beregnet efter Mr. Mayers Tavler.

For nu nøyere at bestemme Tidens Rigtighed i disse Observationer, blev 
med rora Meridiana observem, at Middagen indfaldt.

Len Zi Martii, da Uhrverrket viste - h. o. 40. 31$.
den i Aprilis, - - - h. o. 43. 49^
den 2 Aprilis, - - - h. o. 46. 52'.

Af hvilke Observationer folger , at Uhrverrkets Retardation i 24 Timer 
har omtrent vceret 30 Secunder, til hvilken man ikke har nødig her meget at 
attendere, efterdi Midten af Formørkelsen indfaldt strap før end Middag, men 
Let, som kunde fornemmelig kaldes i Tvivl, er, øm meridianus rotæ meridia

ns 
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næ stenrmer rigtig ind med Himmelens Meridian. Der var vel giordt en 
Mcengde Observationer af Circumpolar-Stiernerne Vinteren tilforn, hvoraf 
man kunde jlutte , at Instrumentets Meridian var et Par Secunder mere ve- 
sterlig end den sande Meridian, men for desto meere at forsikkre sig i denne Sag, 
blev den 2 Aprilis med Qvadranten diorDE folgende Obfervriones altitudinum 
correfpondentium:

Formiddag. Altitudo. Eftermiddag.

21. 43. 56. 270. 40 \ * h. 3. 50. 28.
48. 52. 28. 20. * 45- Z2.
53- 53’ 28- 50. * 40. 3°«
;6. 37- 29. 10.. 37. 461,

Ester diste Obfervakiomr bliver da meridies Correfpondentium:

Af den forste Observation h. o. 47. 12.
af den anden 0.. 47. 12.
af den tredie 0. 47. 111-
af den fierde - 0.. 47. I$4‘

Meridies Correfpondentium er da h. 0. 47. 12.
Herfra stal, fordi Solen var i opstigende

Tegn, fubtraheres 22.

Meridies correfpondentium verus h. 0. 46. 50.
Efter Rota var meridies h. 0. 46. 52'.

Forstiellen - - 24 Secunder,
hvilke (Tu! lubtraheres; fra dm observerede Middag den iste Aprilis, forår faae 
den sande Middag.

For nu at vide hvor meget Uhrverket vriste for meget eller lidet om Midda
gen d. iste Aprilis, rages Middag efter Rota

meridiana - - - P. 43. 491.
Derfra fubiraheres - 2'.

Uhrverket viiste da om Middagen 0.. 43. 474-..
Ester Astronomist Beregning stulde det viist 0. 44. 53-

Folgelig viiste Uhrverket for lidet
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Disse legges til Midten af Formorkelsen - K. o. 25. 324. 

Blev altsaa Midlen af Formorkelsen efter
Stiernet id observeret •* Kl. o. 26. 38. 

Middagen indfaldt - Kl. o. 44. 53.
 

Folgelig sseede Midten afFormorkelsen for Middag - - i8‘. 15''.eller
efter Soleti id om Formiddagen Kl. n. 42 Min. omtrent. hvilken Observation 
stemmer temmelig vel ind med Mr Mayers og Mr. Clairauts Tavler, men vi
ger langt fra Zanotxis og andres Beregninger giorte efter andre Tavler.

Dagens Lysen tog meget af under Formorkelsen, Klokken eet Qvarteer 
paa i2 kunde man fee Venerem »ned bare Oyne, men fiere Planeter eller Stier- 
ner bleve med bare Ayne ikke at see.

Ligeledes tog Varmen -under Fotmorkelsen heel kiendelig af. For at be
stemme Varmen, blev observeret med 3 Thermometris Reaumurianis, alle 3 
med Spiritus udi. Det ferste af dem blev bundet fast ved en Pnratlacrist Ma
chine glort af Trcre, og da Machine» vendte lige mod Solen, saa faldt Solens 
Straaler perpendiculair derpaa. Med dette Thermometro blev observeret 
baade Dagen for og Dagen ester Formorkelsen; d. 31 Martii steeg Det fra 
Kl. 101 til Kl. 3 Qvarteer paa 12. fra 17j Grad til 2 i 5 Grad, og den 2den 
Aprilis stecg det fra Klu indtil Kl. 3 Ovarteer paa 12 fra 17* Grad indtil 21 
Grader, men derimod forholdt Forandringen af Thermometro, Den Dag 
Formorkelsen indfaldt, sig saaledes:

Kl. 10 - - 171 Grad.
- - 10I 18* - -
— 10J 18? - -
- - io| 17$ - -
• - 11 16 - -

- - 115 121 - -
- - Ilt IO - -
- - I>i 71 - -
— I 2 85 - -
- - I2l 81 -
- - 121 125 - -

IA 141 - -
- - I * 16! - -

vg endelig - - li - 181 - -
Det
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Der andet Thermometrum var og fa a bundet fast paa en Parallactisk 

Machine giert af Jem, det hcengce saaleves, at det dreyede sig om tillige 'med 
MachinensAxel, og folgelig var det stedse exponeret for Solens perpendicu- 
Lsire Straaler; Dette Thermometrum stod Kl. fo. paa lz i Grad, Kl. 10 | 
paa 131z K>. ioi paa n|, Kl. n paa 12, Kl. Ulpaa9i/Kl. IlLpaa8, 
Kl. »il paa 6^, Kl. 12 paa 81, Kl. 12! paa 9, Kl. irl paa 10", Kl. 121 
paa 11 Kl. i. paa 12 -, Kl. 1 i paa 13 j, hvoraf fees, at beggeThermome- 
tcriie have under Formorkelsens Til- og Aftagende faa kiendelig og ordentlig ste
get og faldet, ar man harr ad af dem aliene kunde bestemme baade Formorkeb 
sens Phafes og ligeledes den Tüd, naar den var störst. Vel haver man paa 
andre Steder ligeledes observeret med Thermo metre under Form orkester, naar 
De ere indfaldne , men sielden have Thermometri Observationer faa noye truffet 
rud med Formorkelsens Forandringer, som denne Gang er skeet, maaffee kom
mer Det fornemmeligen deraf, at Dagen var saa klar, og at ingen Skyer 
eller andre Ting forhindrede Solens regulaire Virkning paa Thermometer- 
Glasset.

Det zdie Thermometer blev hangt op nedre l Byen paa et Plankeverk, 
som vendte imod Solen, dette Thermometer stod Kl. lo. paa 26;., Kl. 10 i 
paa 27, Kl. 10 i paa 261, Kl. 10 i paa 23 i. Kl. n. paa 191/ Kl.n l 
paa 14^, Kl. n - paa nl, Kl. n lpaa 12^, Kl. 12. paa 16, Kl. irl 
paa 191, Kl. 12I paa 22, og Kl. 12z paa 25.

Ingen maa her forundre sig over, at Thermometrum i Byen stod me
get hoyere, endssisntpaa samme Maade indretter, enD Thermometra paa Ob- 
fervatorio, thi det maa nodvendig vcere meget varmere nedre i Byen, end paa 
Obfervätorio, efterdi Solens Straaler der nedre paa mange Maader blive re» 
fiecrerede og opholdte imellem Bygitingerne, hvilke paa saadan en Hoyde, som 
Obfervatorium har, paffere frit og ubehindrede, og folgeligen ikke give faa me
gen Varme fra sig, at jeg ikke stal tale om, at det bor i Almindelighed ogsaa 
formedelst andre Physiste Aarsager vcere varmere paa nedrige end paa hope 
Steder.
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