
5 26 Sm'Veneris Gang

Afhandling
Om

Veneris Gang igiennem Solen Aar 1761.
med

En Beskrivelse af nye og bequcrmme Maader at betragte samme.
ved

C. G. Kratzenstein.

sterdi det er bleven Publico bekiendt ar adstillige Nau'oner haver udstikket 
Iagttagere paa adstillige Stceder, for ar betragte den i Juniø forefal
dende Veneris Gang igiennem Solen, og for at bestemme samme efter 

al muelig astronomist Noyagtighed; saq behover jeg vel ikke forst at sige, hvor 
betydelig denne Tildragelse er for Astronomien. Denne Vigtighed grunder sig 
deelsderpaa, at Solens Afstand fra Jorden, og alle ovrige Hoved-Planeters fra 
Solen, ulige noyere end som forhen ved nogen astronomist Iagttagelse har kündet 
ffee, lader sig bestemme; saa og at denne Tildragelse steer saa meget sielden. 
Saavidt man veed har ingen obferveret öctte rare Syn, undtagen den eeneste 
Horroxius. Hand el sen er artig. Kepler en Aftronomus, hvis Regninger ellers 
ere nsyagtrge og rigtige, havde beregnet den Aar 1689. forefaldende Veneris 
Gang igiennem Solen, af.hans egne Rudolphmjf e Tabeller som usynlig, ved en 
liden Feil, som han havde begaaet, i Calculeringen, og under denne Omstandighed 
givrt det Publico bekiendt, hvilket foraarsagede ar ingen af de altore Aftronomi 
videre bekymrede sig deroin. Men en ung engelst Aftronomus ved Navn Jere
mias Horrokes, beregnede (maaster ril sin egen øvelse) den samme Veneris 
Gang af de samme Tabeller, og efterdi han ikke begik den Feil, som Kepler 
havde begaaet, fandt han at den var synlig, ventede og betragtede den d. 24. 
Novcmb. i samme Aar om Eftermiddagen, saa godt som det efter hans ringe 
Tilberedelse kunde lade sig giore, hvilken da ikke kunde vare rilstrakkelig til at 
fastsatte noyagtige Bestemmelser. Crabtre haver vel og feet den, luen ikke ob- 
iervecet den astronomist.

Dog er denne Sieldenhed, som nogle rroe, ikke saaledes at forstaae, at denne 
Tildragelse ikkun havde handel sig engang saa lange Verden har staaet, thi oin 

man 
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man vilde give sig den Umage at anstille Regningen for de forgangne Secula, 
Vilde man uden Tvivl finde at K hver i code Aar, een eller to Gange havde synlig 
gaaet igiennem Solen. Ja vm 8. Aar gier denne Planer lige saadan en Gang, 
fpm dog efter en endnu ikke fuldkommen overlagt Regning, ikke bliver nær saa 
begvem ar fee, fom den næstkommende.

Dette Syns Iagttagelse fortiener da vel at jeg seger at giere nærværende 
Afhandling saa fuldstændig fom muelig. Jeg vil derfor beskrive de dertil horende 
Omstændigheder i 6. Afdeelinger; nemlig! efterdi endnu i ingen astromist Bog 
Maaden at beregne saadan en tranfitus er fuldstændig beskreven, saa vil jeg

j) Beffrive en Maade, ved hvilken man beregner tranfitum fom en Sol-Formor- 
kelse, og siden videre udfore et ander Forsiag til samme Oyemeed af Hr. De 
l’isle. Men efterdi begge Maader udfordrer Parallaxernes besværlige Reg
ning, saa vil jeg

i) Forelegge en nye Methode, at bestemme saadan en tranfitum for alle Ver
dens Steder paa en ler Maade uden Parallaxernes Beregning, og bringe 
samme paa er Korr.

3) Vise, hvorledes de Steder paa Jorden bestemmes, paa hvilke Iagttagelserne 
anrettes paa den fordeelagtigste og nyttigste Maade for Astronomien.

4) Forelegge de af de Stierne-Kyndige ved tranfitum $rii hidtil beskrevne Me- 
rhoder, at iagttage saadan en tranfitum paa.

5) Forklare nogle nye Methoder, efter hvilke denne Iagttagelse kan anstilles mes 
get noyagtigere og beqvemmeligere, end ester de hidtil bekiendre.

6) Vise denne Iagttagelses Nytte til Astronomiens Forbedring.

Forste Afdeelmg.
!. Opgave. At beregne Fris Gang igiennem Solen efter dens Lighed med en 

Sol-Form orkelse.

Oplosning.

^Soger man i de astronomiske Tabeller Maaneden og Dagen, da 0 gaaer 
ig-ennem Veneris op-og ned-stigende Knude ; naar nu ? er Knuden næt, 

saa bestemmer man.
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2) For den foregaaende og efterfølgende Middag, de Solens og Veneris Ste

der som bliver seer paa Jorden, saa har man deraf begges Afstand (Diüance,) 
og daglige Bevcrgelse.

3) Drager man den mindste daglige Bevcrgelse fra den storre, og regner: som 
denne forholder sig til 24. Timer, saa forholder sig begges Diüance til Con- 
jumionens Tud for eller ester.den Middag, for hvilken Diftancen var bestemt.

4) Har man funden ved at beregne Veneris Sted, at Jorden og ? nesten sees 
paa et Sted udaf O, saa vi iser dette at ? conjungerer sig med Solen neden 
til. Er Veneris Bredde da mindre end i6.Minurer saa bliver Giennenr- 
gangen synlig.

s) Af Veneris Banes Inclination mod ecliptica C. N. A. Fig, i, og dens 
Vreede i Conjunétionen C O., de to halve diametris af D og ? C. J., 
finder man som ved Formorkelser arcum inter centra, Giennemgangens 
halve Varighed, dens Begyndelse og Ende; som den vilde blive seel af en 
Iagttagere i Jordens Middelpunkt.

L) Naar man videre vil bestemme tranfitum for et vist Sted af JordenssOver- 
fiade, saa udregner man for 4. Timer for og efter Conjunctionen, Vene
ris parallaxin in longitudinem & latitudinem, og deraf dens synlige Be» 
vcegelse.

7) Heraf videre den apparente Conjunctions Siib, dens apparente Bredde 
og diftantiam centrorum vifam, halve Varighed, Tranfitus Begyndelse 
og Ende.

II. Opgave. At beregne tranfitum Veneris efter det Forflag som Hr. De L’isle 
har givet ved tranfitu $ni.

Oplosning.

Ved denne saavel som ved den forrige Methode bliver Tilstueren ligesom 
fadt i Jordens Middel-Punkt, og siden paa dens Overflade. Hr. De L’isle 
forestiller sig, som der fra centro Telluris var trokket en stor Mengde Linier til 
Solens Omkreds; disse maatte da udgiore en Kegle, som Veneris Bane maatte 
igiennemsticrre paa et vist Sted. Af denne Idee folger, at saasnart $ i sin 
Bane bereter denne indbildte Lys«Kegle, det ogsaa maa lade i centro Terra? 
som om den ber ørte Solskiven. Beregningen dertil maae altsaa indrettes paa 
folgende Maade.

I Alen
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3 Alen PTR, forestiller Vinklen T Solens apparente Diameter, ST, 

og VT Solens og ?ris Diftance fra Jorden, og SV. ?ris Dift. fra O. Heraf 
finder man Vinkelen S, hvis Cotangens forholder sig til Cotangentenaf V.T, 
fom Diftancen SV til TV. Har man alksaa udfundet Pris og Jordens daglige 
heliocenmjre Bevcegelse, og bestemt deres Conjunctions Did, faa lader sig 
Giennemgangens Begyndelse, Mellem-Tiid og Ende beregne paa folgende Maade.

C er locus Q in conjunétione, n c ecliptica, c a lat. n a f femita ? 
vera, a f horar. $ ver. cd horar. @ wer., ducatur ce cum df, & g e cum c d 
parallela, tum eft a e horar. $ ex © vifu & va e femita Pris ex © vifa, naar 
Jorden i c tempore tranfitus bliver antager som ubevægelig. Efter dette Sche
ma er altsaa:
1) cof. ec: cof.n—r: fin. nac. vel na:r—ac: cofnac.
2) Vinklen afguano og gafzz nae.
3) r: af—lin gaf: gf&gf—cd—ge.
4) g f- ge = tg. gaf: tg gae
5) r: ac=fin. mac : mer cof mac: am.
6) horar. ? a Q. 3600"—am: med.tranfitus;vel 1 diurn,? a11 h —

a m: med. tranf.
7) Dift. PaG: dift. ? © =: cot. diam. ©: cot. NS Qj * NSQj= C I & cit

femid. ? “ cv. (Fig. 1.)
g) cv: r= mc: cof. m c v & v:cv —fin. mcv: m v, vel log. cvitmHhlog. 

cv-cm— log. m v. I diurn. PaO 12. h — mv: durat. dimid,
9) dift. $ a O: dift.?a © utg o m. helioc: tg cm geocentr.

Saavidt gaaer Hr. De L’isles Forssrift, som dog ikkun har givet faa af 
de forelagde Formler selv an. Vil man nu videre bestemme Giennenrgangen 
for "et vist Sted as Jordens Overflade, saa maa ParallaxerneS Bereigning fsyes 
til denne.

Anmerkning. Efterdi Parallaxernes scrdvanlige Bereigning er saa vidti 
loftig og besvcrrlig, saa har jeg for at fornoye adssillige Liebhabere herved vildet 
viise en Maade, at bestemme samme ved Hielp af Globum temmelig noye med 
Zirkel og Linial.

Naar man har bemerket Pris Sted paa Globum, retter man samme paa 
det givne Sted og den givne Tud, bemerket paa Vertical-Cirklen dens Hoyde 
og punétum eclipticae refpondens, saa kan man dermed af Tabellerne excer
pere Parallaxin altitudinis. Herpaa legger man Vertical-Buen an, fra dette 
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524 Om Veneris Gang  
punctum eclipticae igieimem Zenith, og bemerket'den 90de Grad derfra, faa- 
vel paa Vertical-Cirklen soin paa Ecliptica, falter begge terminorum Di- 
ftance med Cirklen, saa vitser samme paa Æquator angulum Eclipicae 
c. verticali. Denne Vinkel bringer man paa Papier, og paa denS erne crus 
ester en Scala fexagenaria Parallaxin Altitudinis $ris, drager fra dens Ende 
en perpendicular-Linie paa der andet Crus, font ester famine Scala t ilk; ende. 
Stioer Parallaxin latitudinis ?ris, da dec andet Crus betegner fammes Parallaxin 
Longitudinis.

fom , kor ti ligst lader sig Udtrykke ved folgende

Anden Afteeltng.
Hl. Opgave. Ester Autors Maade at beregne ? Giennrmgang uden Paral- 

laxer: saavel i Almindelighed for heele Jord-Kloden, som og.for bestemte 
Stader.

Oplosning.
Det er bekiendt at naar man vil bestie Soel-Formsrkelfernes Bereigning 

sta Parallaxernes Besvarlighed, man da i dens Sked kan forestille sig en Jord- 
Formorkelse, som ved Maanens Skygge fvraarfages, og kan fees af en Iagt
tagere i Maanen. Man kan fslgelig efter denne Liighed ogfaa anser tranf. ?■ 
per 0 fom en eclipfis penumbralis 0 per?, nted den Forstiel at Iagttageren 
her begvemmeligst forestilles i Solens Middel-Punkt. Dog vilde man begaas 
store Vildelser, om man tankce her at anvende de samme Regler, som gielder 
ved Jord-Formorkelser: f. Ep. 1) Maanens apparente Diameterf ominer 
Wke j nogen Bereigning. 2) Holdes Skygge-Keglens Vinkel for, at vare lige 
Med 0 apparente Diam. paa Jorden. 3) 8 i gesa a 0 apparente Diam, t ( 
§g paa G- 4) Ligefaa Halv-Skygge Keglens (coni penumbrofi) Vinkel, 
— ø apparente Diam . paa Jorden. Alt decre finder ikke Stad ved ? formedelst 
dens Swrrelse og Afstand fra Jorden, hvorfor der har maatcet giores en gand- 
ffe anden Bestemmelse hertil/ 
Formler.

Nemlig i Fig. 3. er 
SUL— femid. O in 0

S ML—----- 0 in $
MSV------ $ — 0

MUV------ . K — S

viderer
i8'o°- S ML MSV-S CM.
i go — S C M — SCL -MC V-femiang. 

Con. penumbrofi,
Igo-S ML - SMU.
180 - (S M U L S U L) - M S U 
MSUr MSV-TSU - lemid-, 

penumbr. in 0 appar.
Man
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Man veed altsaa af ^inlknTSU.-. hvad for en Plads $ris Halv-Skygge 

indtagerpaa Himlen i det Rum, fern er imellem Solen og Jorden, faa snart da 
Jordklodens Rand berorer denne Halv- Skygge, lnaaTranfitus begynde paa 
der Steed, som bliver Det forste Berorings-Prmkt. Ligesom da Halv-SkyggenS 
Rand ssyder over Jorden, maa Indgangen paa alle de Stader i er Gyeblik blive 
synlig, som paa engang stringeres af samme, ligesaa forholder det sig med Ud
gangen. Der beroer altfaa derpaa, ar man bestemmer Halv-Skyggens appa
rente Bane i 0 , naar man forestiller sig Jorden som ubevagelig, og derefter 
fastsetter de Stader, fom paa engang og Tiid ester anden indtrader i Halv- 
Skyggen. Hertil beregner man som forhem

1) $ris og Q sande heliocentric Conjünciions-^üD, og ?ris heliocentric 
Breede ved Conjunctionen.

■ 2) Af begges Motu horario, og orbitae ?ris sande Declination, beste nr mer 
man Dené Declinat, appar. in Semit. ©, arcum inter centra, eg. medium 
tranlitus.

3) Af arcu inter centra og fumma femidiametrorum © & penumbrae den 
halve Varighed, og heraf rranlitus Begyndelse og Ende.

4) Vil man NN videre ester Trigonometrien bestemme de Stader, hvilke Tild 
efter anden gaaer ind i Haiv-Skyggen, saa kan man folge Ven Methode, som 
A?olf har foreflaaet (i Elem. Affron. fra §. ros6. ril not.) ved Jord- 
Formorkelserne, ikkuns ar man undgaaer ro Fest som derved forrekommer. 
I §. 1066. ved Enden maa det i steden for ”ita inclinatio orbitae lunaris 
&c,, hede" inclinatio viae penumbrae ad inclinationem orbitae luna
ris. I §. 1094. no. 5. i steden for PL PT, og no. 6. for GE, Gi’.

Men efterdi denne Reigning er meget vidtloftig og besvarlig, og desfor
uden Ven marhemariffe Strenghed herved er unyttig, faasom Beregningerne efter 
adskillige astronomiffe Tabeller kan differere paa halve og heele Timer, faa har 
jeg fundet folgende mechanisse Methode meget beqnemmere, da den er fuldkom
men rilfirakkelig til al bestemme de tvende nyttigste Stader paa Jorden- paa 
hvilke en Iagttagere kan Stueres. s) Da det varer et gok Qvarteer, inden Halv- 
SkyggensRanv lober over heele Jord-Fladen, saa kan man efter Behag fra 
to til ro Minuter bereigne Vinklen , som linea centra © & penumbra? con- 
iu ngens pt paa den Tiid gior med Jord-Fladeli a b (fig. 4.) rilligeimd Di- 
ilantia centrorum pt selv, b) Man udkaster paa et Papiir en Kugles O'.xt- 
Flade med circulis latitudinum og longitudinum, saaledes som den efter 
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perpendicularer vilde falde infectionem fphærae per polos. Denne projekti
on vilde da forestille den stille staaende Jord saaledes, at dens Poler fluide betyde 
Polos Eclipticae pad Q, og folgelig og Cirklerne, circulos longit. & latit. 
ad Eclipticam. Nu bringer man de fundne Vinkler og Diftancer ined Trans, 
porteur og Maale-Skav paa Papiir, og betegner af de fundne centris penum- 
bræ med radio penumbræ, Halv Skyggens Omkredse over Jord-Fladen, saa 
viiser diste alle de Skeeder paa Jorden, (ved at bedekke samme) som paa engang 
seer Ind-og Udgangen, hvis egentlige geographifle longitudo 09 latitudo let
test bestemmes paa folgende Maade. c) Paa en Jord-eller Himmels Globus 
bemerker man paa Ecliptica Solens Srerd ved Conjunélionens Did, drager 
derfra en circulum fphærae maximum, og inden for denne de samme circulos 
longit. og latit. ad eclipticam og inetrfeétiones penumbrae, som de staaerpaa 
det gjorte Udkast, saa har man og meget lettelig longit. og latit. geographi
cam af alle begierte Sterder over hvilke Halv-Skyggens Rand gaaer. Lon
gitudines bliver reignet fra loco O ad aequatorem reduéto, og giver siden 
ikkun differentias longitudinum af, efterdi Jorden mens Giennemgangen 
fleer, bliver ved at dreyesig omsinAxe, endfliontman i der ovrige forestiller sig, 
fom om den med sit Centro stedse blev paa et Stad, d) Man bestemmer alt- 
saa i en hver af Halv - Skyggens Interfeétioner, trends Punkters longit. og 
latit. geographicas, soger derpaa for den refponderenfce Tiid det Sted paa 
Jorden hvor Solen staaer vertical, legger til eller tager fra dens longitudine, 
de tre beneevnte Punkters fundne longitudines, ligesom diste ligge ostlig eller 
vestlig fra Vertical-Stadet. Latitudines bliver uforandret. Man kan for
medelst disse trends geographifl bestemte Punkter, betegne enhver VueafHalv- 
Skyggen paa Land-Korten

Anmerkning. Naar man paa bemeldte Udkast ogsaa tegner circulos 
longit. & latit. ad æquatorem, saaledeS som Jord-Polens Situation imod 
polum Eclipticae ved Conjunctionem Tiid udfordrer,det, saa kan man 
undvare Globum.

Tredie Afdeeling.
IV. Opgave. At bestemme de Steder paa Jorden, paa hvilke Tranfitus paa 

der fordeelagrigste og nyttigste for Astronomien kan bemarkes.

Oplosning.
Denne Undersogning er herved af storsts Vigtighed. Naar kuns en eeneste 

Agtpaagivere endog paa der nsyeste bemcerkede Giennemgangen, saa vilde derved 
ikke vindes meere for Astronomien, end en Forbedring af ? BevcrgelsesTavler. 

Men 
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Men Hoved, Oyemmeedet er, at bestemme $ris Parallaxin, og deraf alle 
Hoved-Planeters Afstand fra O. Naar dette stal stee med al muelig Noyagtig- 
hed, saa maa Giennemgangens Varighed bemarkes af tvende Agtpaagivere, 
paa saadanne tvende Srceder paa Jorden, hvor formedelst Parallaxin haves 
den stsrste Forstiel i Giennemgangens Varighed. For at fatte dette des let
tere kan man forestille sig, at 0 mens tranfitus^Mter, stod stille paa vores 
Meridian eller midt paa Himlen, saa forstaaer det sig, at naar tranfitus steede 
(som dei denne Gang steer) paa Soelens sydlige Kam, en Agtpaagivere i Ward* 
buys vilde see $ paa Soelstiven videre imod Syd, og folgelig. seeden lobe 
igiennem en kortere Chorda, end en anden i Kiobenhavn. Men efterdi det synes 
at O tempore tranfitus lober nesten den tredie Deel af en Cirkel igiennem, saa 
ere de Steder som ligger under en Meridian fra hinanden just ikke de fordeel- 
agtigste, men de kan meget noycre bestemmes ved ovenmeldte Udkast, hvis 
Nyne besynderlig viser sig ved denne Bestemmelse. Man kan deraf tillige see, 
hvor noye Parallaxis ø og ?ris lader sig bestemme, ved Iagttagelsernes Sam
menligning som ere. forfattede paa to givne Steder paa Jorden: for Ep. I 
Japan, Archangel og Wardhuys er tranfitus Varighed 6. Timer 32. Min. 
I Trankenbar 6. T- 33.M. I Batavia 6. T- 37- M. I Island 6. T> 29. Min. 
Folgelig vilde to Agtpaagivere, af hvilke den eene var i Island og den anden i 
Batavia have otte Minuters Forstiel, og hver Secunde af Soel-Parallaxen, 
vilde bestemmes ved 48. Secunder af Tiden, det er, man kunde have Ø-Paral- 
laxin bestemt til Deel af en Secunde, hvilket ikke har kundet stee ved noget 
hidtil bekiendt Middel. Hvem stulde vel ogsaa troe, at to Agtpaagivere i 
Wardhuys og Tranquebar kuns havde en Min. Forstiel, dersom Kortet ikke 
viiste det.

Fierde Afteeling.
Indeholder dehidtilafdeStiernekyndige oeb tranfitu §ri! beskrevne Methy- 

der, at bemerrke saadan en Giennemgang paa det noyagtigste.

i) Den De L’islijEe Methode.

Den yngere Hr. De L’isle har ved tranfitus $rii An. 1723. Iagttagelse 
betient sig af folgende Methode. I en Tubo af en Qvadrant paa 3. og i Fod, 
spendre han een Vertical-og to Dorizomal-Traader meget teet ved hinanden, 
(en Traad kan vare nok) og betragtede den nordog ostlige Soel-Rands saa og 
§rii Appulfum til be horizontale og verticale Traader, tillige med den dertil 
responderende Tiid, saa oste han kunde blive fcrrdig med Tubi Jrcettescrttelse. 
Dette var alt der som horte til Observationen selv, naar man legger til at han 
fegte at betragte Ind,og Udgangen med en Tubus paa 20 Fod noyere end som 

det 



528 Om Veneris Gang 
det kunde ffee nui) en paa 3I. Af de ved appulfibiis bemcerkede Tiid-Punkter, 
beregnede han derefter M Vane igiennem 0, dens Gesvindighed, Bredde og 
Knuder paa fslgende Maade,

1) Af Tiden ved den sverste Soel - Rands appulfu ril den Horizontale» 
Traad, dens Hoyde over Horizonten, hvilket tillige ved appuls-Tiden, er $rii 
sande Hoyde / näar den er bleven corrigere efter Parallaxin altitudinis.

2) Paa Zrii appE-Tud tilden horizontal-bliver centri Ølis 
.Hoyde beregnet, for at faae begges Diftereutz, grii Hoydes variation, og 
Hoyden selv for hver Mellem-TiiS.

3 ) Paa limbi o appulfs-Tiid til den verticals - Traad, beregnes dens 
azimuth, hvilket tillige er azimuth Zrii temp, appulfus.

4) Af tzrii Hoyde og azimuth bestemmes som sKdvanlig dens declinatio, 
rcclafcenfio, latitudo og longitudo for hver TiiDS-Punkt.

5) I ds ovrige Bestemmelser vcrlger man ko af De noyeste og ftaliggenste 
Observationer, og insererer: ut differentia longitudinum ad eclipticam, 
ad differentiam latitudinum, ita differentia longitudinum imellem en af 
Observationerne og Conjunétionen, til differentia latitudinum i begge Til» 
fcelds, Heraf har man latitud. £rii in conjunctione.

6) Som differentia latitud» til begge obfervationers differentia longi
tudinis: saaledes er og den eene latitudo, til different, longitudinis nodi & 
loci obfervationis. Heraf har man locum nodi.

7) Som vvenbemeldte (No. s.) different, longit. til different, latitud., 
saaledes er fin us to us til Tangenten af Planere # Banens Vinkel med 
ecliptica.

9) Af Disse bekiendte fornemste Vinkler og Linier, bestemmes da Con- 
junCklons-Tiden, arcus inter centra, tranfitus Begyndelse, Middel og Ende, 
efter den almindelige Regula de Tri.

9) Tilstdst udfindes ogsåa Planetens apparente Diameter, af Sen Tiid/ 
som forgaaer inden Den gager ind, eller endnu bedre ud af 0- Randen.

II) Hr. Fouchy Methode.

Denne udfordrer foruden Uhret ikkun et Kikkert med Kors-Traaber, 
som gior en Vinke! paa 90 Grad. I det ovrige er der just ikke nvdvendig, at de 

,ere
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tre nsye horizontale eller verticale. Man betragter herved, ved kgientagne 
Observationer, begge 0-Rcrnders og Planetens appulfus ril Traaderne, tilli
gemed de refponderende Tider, og udregner saa paa en fra den forrige gand- 
fle forssi ellig Maade, i den ret-vinkligre Triangel fom centri ©fis sorbigaaendr 
Bane hver Gang glor med Traaderne, Differentias Afcenfionis rsdae & De
clinationis , ved efterfolgende Formler.

FL: r-FK: f. FLK=CLO - MNL = PNC, 
r: LOzz cof. CLO: CL 
r: PN — cof. PNC: CN.
CN — CL — LN.
r: LN —f.MNL: ML, d'ffer. declinat.’
r: LN  cof. MNL: MN.
15. cof declin.: r —MN circul.: MN temp.' 
Temp appulf. £ ad N.... MN — temp. $ in M. 
Differ, temp. 0 in L & ? in M" differ, afcenf reel, in temp, 
r; 15. cof. dedl, — diff. A.R. in temp.: diff. A.R. in circ. max,

in) Den Caffmisse Methode.

Den yngre Hr. Cafllni bruger til sine Bemcrrkelfer et Telefcop paa 8 
Fod, font er bevægelig paa en machina paralladica, formedelst hvilket man 
ved at dreye det lidet, meget ler og nsye kan folge Soelens Gang. I Brende- 
Punkten as Obzediv- Glasset ere 4. Traader som er spendt under halv-mce 
Winkler, som alle ssicrre sig over i en Punkt. J

Formedelst denne Anstalt kan man indrette Bemcerkelfen paa to Maader: 
Den førfte er, at man lader Planeten lobe igiennem en af Traaderne og be
mærker dens appulfum ad centrum og appulfus limborum foils per filum 
horarium & obliqvum. Den ändert er, naar man lader 0 Randen gienmm- 
lobe en af Traaderne, og bemcrrker Nnå appulfum ad filum horarium, og 
Planetens app. ad filum horarium & obliqvum. Den forste Maade er den 
beste, naar Planeten gaasr nesten midt igiennem 0. Af disse appulfus be
stemmes de fogte momenta ved folgende Formler.

AB, DE “ temp, tranfit. diam 0 per fil. OP. 
AO, DP — temp inter appulf $ & 0 ad OP. 
NR — temp, inter appulf. $ & 0 ad fil. oblqu. fup. 
NS — temp, inter appulf. ? & ø ad til. obi. infer. 
T, punctum interfedionis OP, QH, SV, eric locus ? in 0.

Xxx Anmeerk»
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Anmærkninger over disse tre Methoder.

Enhver af disse Methoder har sine egne ForDeele. Den De Listige ud- 
fordrer, at Tubus maa have saadan et Stativ, ved hvis Bevcrgelse Traaderne 
bestandig holdes noye horizontal og vertical, hvilker ved de ordinaire Stativer 
ikke faa let kan tilveyebrrnges. (Dette har Hr. Caffini ogsaa holdet for den 
vigtigste Indvending imod den De L’isliæe Methode) Widere udfordrer den 
ogsaa den vidtloftige Bereigning af 0-Hoyderne og azimuthis. Endelig er 
den ikke brugbar hos os paa den Tiid atø staaer nesten i Meridianen, og altfaa 
ikke mcerkelig forandrer sin Hoybe, faa og ikke paa de Stader og Tider, hvor 
Azimtiths Forandring er meget ringe, efterdi der snart Planetens Hoyde snart 
dens Azimuth enten siet ikke, eller ikke noye nok kan haves. Man feer nemlig 
ketkekia, at hertil udfordres, at Parallelens obliquitæt font O til den Did bestrid 
ver imod vertical og horizontal-Traaden, maa vare faa stor, at Solens ostlige 
eller vestlige Rand og Planeten kan bestryge Traaderne i den fixeTubo, i den 
korte Tiid fom 0 behover til at gaae per campum vifionis tubi» Derimod 
har denne Methode det Fortrin for alle ovrige, at Refraktionen den maa vare 
stor eller liden, foranderlig eller uforanderlig ey kan foraarfage den ringeste 
Vildfarelse, naar den ikkun over Hovedet ikke forandres i den korte Tud imel
lem appulfum limbi 0 & planetae, hvilket man kan forudsatte somupaatviv- 
lelig. Derimod maa man ved ben Cafllniæe Methode paa en befvarlig og dog 
usikker Maade, i far ved Solens Qp-eller Nedgang, foge at rette Vildelserne 
af Refraktionen, indtil Solens verticale og horizontale diameter ikke differerer 
mcerkelig. Men den har ben Forbeel at man formedelst machina parallaklica 
meget let kan folge 0, og at Methoden selv kan i alle Maaber anvendes med 
samme Nsyagtighed (refraktionen undtagen) og med samme Magelighed, und
tagen naar 0 er meget hsy, at derved alletider differentiæ declinationis & 
reklalcenfionis Solis & planetae umiddelbar haves.

Jeg ved vel, at somme Astronomer kroer, at den FouchijTe Methode, hvil
ken difpenferer os fra den prætendrete Delicatefle , at stille Traaderne 
fuldkommen horizontal, tillige ikke var denne Aberration underkastet, som-af 
Refraktionen i ben Lalstniffe Methode kunde folge; men Det lader sig meget let 
vise, at man ikke tor vente denne Fordrej. Solens Bane bliver bestemt ester 
Appulfum limborum til Traaderne, i Det man regner centri Afstand af Daa
den ester Solens lemi diametrum apparentem. Bliver nu denne femi di
ameter apparens af Refraktionen forandret, faa kan man og ikke vente at faae 
en anden lemitam Solis, end som apparentem; Ikke desto mindre haver bog 
Denne Methode Det Fortrin for de ovrige, at man Dertil behover hverken ^laebi- 
namparallakticani eller verticalem, Vilde
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Vilde man foretrekke den Methode for alle andre, hvor man maaler Di- 

stantserne med et Micrometrum , faa maatke man betanke, at den vel kan give 
differentias declinationis men ikke reélafcenficnis med tilstrækkelig Noyag- 
lighed, for den bestandige Bevagelses ssyld, og at den desforuden ogsaa er re
fraktionen underkastet.

Af disse opreignede Befvcerligheder ved hver Methode, seer man, at man 
ikke ved Solens adssillige Stillinger ret vel kan betjene sig af een allene, men 
snart maae anvende den De L’islijfe snart ven CaffinijTe, eller og foye Micro- 
metrum til ven De Dstslisse.

Femte Afteeling.
Viser adssillige nye Maader ar anstille Venne Bemarkelse beqvemmeligere 

-g noyere env efter de foregaaende.

I) Maade.
Da Ven De D'isliffe Maade ustridig bsr foretrekkes alle andre, naar den 

kan bringes an, saa beroer det kuns derpaa, ar man ophaver den CaffiniiTe 
Indvending, som er giork imod den Vansselighed, derer ved at holde Tubi Kors« 
Traader nsye horizontal og vertical. Jeg har ved nogen Eftertanke funden, 
at Dette kunde tilveyebringes noyere end det dertil giores nodig, ved en besyn- 
Derlig Indretning af Stativet. Man indretter nemlig ester Tubi Storrelse 
(som hertil sielden tages over 6. til 8. Fod lang) et beqvem Fodstelle med 334, 
Fodder, hvorpaa er et perpendicular cylindriss Ror. Dette Ror bliver oven 
ril snevrere ved en coniff Aabning, som for sig selv kan ssrues dertil, neden til 
har det en perpendiculair Skrue, som vender op ad enten med en coniss Spidse 
eller coniss Fordybning. I dette Ror er en cylindriss Axe bevagelig, som med 
fin underste Spidse eller Fordybning hviiler paa Skruen, men oven til er bevcr- 
gelig med en coniss Hals, som passer i ovenmeldte conisse Aabning. Axen ender 
sig oven til med en breed Gaffel som har to Arme og ligger i to Baner, hvoraf 
den ene med en Skrue kan giores hoyere og lavere, den barer axin tubi rans- 
verfalem , ved hvilken den er vertical bevagelig. Man setter nu paa begge 
Gassens orbitas eller paa den indlagte Axe et Vaterpas, dreyer Stativets 
Vertical-?^ om, vg seer, om Vaterpasset overalt tilkiendegiver Axens verticale 
Reisning, hvis ikke saa soger man at tilvejebringe det, ved at forandre Skruen 
paa Foden. Ligeledes indretter man orbiras axis transverlalis saaledes at de 
stedse hat en horizontal Direktion. Endelig fforsoger man ved at omvende 
tnnsverfal - axin med Tubum, om den med Tubi lange Ape gior en ret Vinkel.

Zkxx 2 Naar
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Naar aft dette er tilveyebragt, saa fan man kuns een for alle Gange indrette 
Tubi Kors-Traader efter et fraliggende horizontal eller vertical Objekt, og 
vcrre forsikkret, om at Traaderne i enhver behagelig Direktion af Tubs beholder 
deres Situation. Dette Stativ forestiller ligesom et Inflrument de paffage 
portatile, og kan bruges til megen Nytte ved mange astronomiffe og gcographiffe 
Operationer, f. Ep. naar man vil udkastelog fortstette Middags-Linien, eller en 
perpendiculair dertil paa Jorden, hvortil de franste Mathematici med mindre 
Noyagtighed maa bruge en Quadrant paa sit ordinaire Stativ.

Naar i denne Tubus endnu anbringes en anden Horizontal-Traad som ved 
en Skrue er beveegelig, saa kan man ved Bemærkelserne om Middags Tiden 
anvende det som et Micrometer > for at udfinde 0-Randens og Planetens Hop
des DifFerentz. Bringer man denne bevægelige Traad in litu verticali, faa 
viser den differentiam azimuthi paa de Tider,- hvor azimuth fblis kuns lidet 
forandres. Ved dette Tillceg kan man bruge dette fom et Univmhl-Jnstrument, 
uden for =Micrometri ffyld at befrygte nogen Vildelse af refraktionen, efterdi 
vm Middagen refraktionen inden for SolensDiameter er uforanderlig, og om 
Morgenen af Aftenen Azimutha ved refraktionen ingenlunde kan forandres.

II) Maade.
Ved den forige forbedrede De L’isliife Methode bliver dog endnu immer 

den Besvcerlighed tilovers, som reiser af Bemerrkernes vanstelige Situation, naar 
ø er steget noget hoyt. Paa de Stceder hvor den siaaer nesten eller gandste 
vertical , er den fast utaalelig. Intet andet end denne besværlige Situation, 
hindrede Den ellers saa behcenDige Halley paa Gen St. Helena at han medio 
tranlims ingen Bemærkelser kunde giore, og ikke kunde maaie P-ii Asstand fra 
Q Middelpunkt, som dog var nodvendig, naar Bemærkelsen ffulde blive ret fuld- 
ständig. Ligesaa lidet beqvem er denne Methode for en Tilstuer, som er u-ovet 
i at regiere Tubum. Jeg har derfor tam ft paa et Middel, som kunde afhlelpe 
begge Wansteiigheder, hvilket er lykket mig paa folgende Maade.

Man udvcrlger en Tubus faa lang fom man vil, naar kuns dens csmous 
vifionis kan fatte heele 0, man beferster forved dens Objektiv-'®<aé et kort 
Rsr med en Oval Udsnit paaSiden, som indstutter etMetall-eller Glas Speyl 
af firn pie reflexion, som med Tubi Axe gier en Vinkel som er æqval com
plemento af Solens halve Distants fra Polen, paa den Dag fom Bemar- 
kelfen steer. Naar Tubus paa et hvert Stativ bliver anrettet saalcdes, at 

dens 
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dens ObjeLkiv-Glas staaer med- Ocular-Glasset opad/ og dens Axe er parallel 
med axin Telluris, saa kan Tilstueren gandffe magelig fette sig paa en Stoel og 
see ned i Tubum, og beholde O i Oyesyn ben heele Bag, naar kuns Tiid efter 
Tiid Roret med Speylet eller Tubus seid bliver dreyer lidet om deres Axe, un- 
gefcer saa meget at Rorets Omkreds absolveres i 24. Timer- Man kan hertil 
inddele tubi peripheric i 24. Timer, og disse igien i mindre Deele, saa kan 
man strax uben Forsog give Tubum eller Speylet den behorige Stilling. I 
det efter denne Maade Tubus ved begge extremitæter af dens Ape holdes ube- 
vcrgelig, saa kan Vinden ikke være til ringeste Hinder, hvilken ellers ikke sieldeu 
ved den almindelige Apparatus pleyer at forberve endog ven berste Bemærker- 
sin Obfervation.

Forsyner man denne Tubus med saadanne Kors-Traader, som ved den 
CafllniiFc Methode, saa kan man observere efter den CiffinijTe Maade. Men 
da man alle Tider dersom Bevcrgelsen ikke hindrer det, kan maale Distantserne 
paa Himlen meget noyere ved Micrometrum, end txD tempora appulfuum, som 
maae forandres til Grader paa Himlen ogderes Deele, og hvor eenFeyl paa en 
SecundiTiden, bliver paa 15.SecunderpaaHimlen, saavildeman veddenne 
Anstalt, hvor Bevægelsen skeer saa langsom, med besynderlig Noyagtighed kunde 
anvende Micrometrum. Men efterdi bog ved begge Methoder refractionen Aften 
og Morgen foraarsager Vildelser, saa er det kuns nodig at ubsinde et Middel, 
hvorledes man kan anvende denne Maskine ved den De L’islijTe Maade, hvilket 
er meget vel muelig. Det beroer kuns derpaa, at man bringerKors-Traaderne 
noye i den Stilling, qt de forestiller Tangenter af O-Randen oven neden og ved 
Siden, i sieben for at de efter ben forrige Indretning stedse forestiller parallelum 
Solis e'usque perpendicularem. Ved denne Indretning vil man ustridig kunde 
betiene sig af dette Instrument som et af de begvemmeste og noyeste til Bemær- 
kelferne ved Solen.

III.) Maade.
Efterdi ved den sirdvanlige Micrometers Brug forefalder den Vanskelig- 

hed at fatte 2 fra hverandre staaende Objecter med 2 ligeledes adffildte Traader, 
saa har den beromte Parisiske Academist Bouguer bekiendtgiort en nye Ind
retning af samme, med rde Objectiv-Glas i en tubo med et Ocular-Glas til 
at bringe de 2 imodsatte O Rccnber, uden at deres Btvcrgelse kan være til no- 
genHinder, skarp til hinanden, idet de 2 Objectiver forestiller 2 Objecter nar 
ved hverandre, og ved Skruer kan bringes nærmere eller længere fra hveran
dre. Hr. Bouguer kalder det et Heliometrum, men det er hidtil lidet bekienbt 
eller brugt r Astronomien. Jeg har ved at recommanbere det til ben forestaaen- 

æH 3 de Ob- 
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de Observation, kuns den Hensigt at afhielpe en Vanskelighed, som Hr. Bou- 
tzuer har fundet derved, nemlig ar faae 2 Objectiv-Glas af een og den samme 
fbco. Man behover kuns, for at undgaae denne, ar fliare et hvert Objectiv« 
Glas midt igiennem med en Diamant, saa kan begge Segmenta, naar de paa 
behorig Maade bliver giortjbevagelig, tiene til et faaban Heliometrum af eens 
feco. Man kan hermed umiddelbar bringe ? oven, neden og ved Siden af (•)* 
Randen, og kiende dens Distance derfra, ved Skrue-Gangenes Antal, uden 
at Solens Bevægelse kan hindre det allerringeste. Jeg erindrer endnu herved, 
at i de Engelske Tidender denne Art af Micrometrum tilflrives Hr. Dollond, 
da han dog ikke har giort andet derved, end at han lange efter Hr. Bouguer 
har appliceret et saadant Objecriv-Glas for det Gregorianske Telescop, hvilket 
dog for sig selv ikke andrer Opfindelsen, men ikkun er en besynderlig Anvendes 
se deraf. Ved en anden Leylighed vil jeg derom give narmere Forklaring.

VI.) Maade.

Skulde nogen ikke gierne vilde ffiare sit Objectiv-Gias i tu, og dog betie- 
ne sig af denne saa fordeelagtige Indretning af Micrometro, saa foreflaaer jeg 
folgende Methode,

Man befaster Tubum paa en noget lang Regel af Trae, Messing eller 
Jern, som staaer for vedObjectiv-Glasset, og nogle Tommer derfra forer en Ali
dade paa en der befastet Axe; den anden Ende af Reglen kan fore et lidet Styk« 
ke af en Cirkel-Bue, som kan indeholde nogle Grader, Minuter og Secunder 
afen Cirkel, som dog kuns'maa igiores Halv saaustore, som ellers efter ra
dio mqatte vare, det er saadanne Grader, hvoraf Quadranten kan indeholde 
i8q. Ved Centro af Objettiv-Glasset befaster man 2 Stykker af platte Gias- 
Speyle af simple Reflexion, hvoraf den som er paa Tubi Regel er ubevagelig, 
den anden, fom er paa Alidaden, lader sig bevage med samme. Begge tra
der efter Behag i Tubi Axes verticale eller horizonta'e Plan tilsammen; 
Speylenes Inclination mod Axen kan vare efter Gotbefindende, og kan bestem
mes efter enhvers Hensigt, eftersom han vil have Tubum fi tueret. Jeg hol
der hertil en Vinkel fra 20. til 40. Grader for den beste, efterdi man da kan 
rette Instrumentet ned ad, og ikke behover at see saa umagelig op i Veyret. 
Naar Alidaden er bragt nar ved tubum , maa Speylet paa et ligegyldig Sted 
derpaa giores ligelobende med det ubevagelige, og det samme Object fra begge 
Speyle falde ind i Oyer. Paa dette Sted bliver gr. 0. eller Begyndelsen af
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Znddeelingen, Dem svrige kan enhver, som forstaaer sig derpaa, letteligen 
felv legge til.

Ved dette Instrument kan hverken Solens Bevagelse eller -Vindens Ry
stelse, hindre Bemærkelsens Nvyagtighed og Magelighed. Alidaden viser, li
gesom paa en Quadrant med en Nonnius, Grader, Minuter og Secunder af 
2 Objecters Distance, som fra begge Speylene kommer sammen i tubo. Jeg 
vilde holde dette Instrument for endnu ypperligere, hvis ikke efter catoptrijTe 
Love Graderne kuns maam have ben halve Srorrelse, imod ve, som de ellers maa 
have ester i Radio, hvor fore man maa givre Instrumentet dobbelt saa langt fom er 
ander, naar man vil have samme Noyagtighed i Inddelingen. Imidlertid op- 
veyes denne Umagelighed i Langden fuldkommen ved den des storre Magelighed 
i Situationen, som man ikke kan give nogen almindelig tubo; uben at man en
gang har nodig ar overveye den foromtalte store Noyagtighed ved Udmaalingen,

V.) Maade.

Naar man ikke er forsynet med Verktoy til Udmaalingen, eller ikke over i 
at bestemme appulfus til Traaderne noye ester Tiderne, eller holder det for be- 
rcrnkeligt, ar fee lange ind i Solen, eller vil lade en Hob Tilskuere tillige see 
Giennemgangen uden Umage; saa kan man paa adskillige Maader projicere 
Solens Billede i er morkt Kammer paa et hvidt planum, betegne Planetens 
Stader paa Tiid efter Tiid, og saaledes bestemme dens Bane igiennem Solen. 
Denne Maade at observere per projeélionem er af, adskillige Aftronomis ofte 
bleven brugt, men man maa tilstaae, at efter den hidtil brugelige Maade/ just 
ingen astronomist' Noyagtighed kan tilveyebringes, hvilket og Hr. de L isle ty
delig har viist i hans Afhandling om tranßtu Mercurii per Olem 1753, hvor- 
fore han ganbste forkaster den, saalange nian ikke kan undgaae de derved fore
kommende Vanskeligheder, saafom at: Soel-Billeder saavelfom Planeren er 
omgivet med markelige Regnbue-Farver, hvilke giore Randens Grandfer gan- 
ffe utydelig ; endnu betydeligere er den, ar Soelbilledet, i det man vil gisre Be
regningen, stedfe lober fnar c bort, og fslgelig aldrig tillader en noye Betegnel
se paa Planetens Sted in circulo projeéHonis; hertil kommer endnu en anden, 
nemlig noye al betegne angulum ecliptico? cum verticali , til projectionens 
reduction. Jeg har derfor rankt paa et Middel, som kunde afhielpe alle disse 
Vanffeligheder. Naar man vil undgaae Farverne, saa maa ingen concave - 
eller convexe-Glas bruges, hvilke af en Optist Nodvendighed maa give Far
ver; man kan ikkun af et Gregorianff Telefcop tage Oculair-Glassene ud , Og

over-
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overlade Projectione« allene til Objective og Oculair-Speylet, som ikke kan for, 
aarsage nogen Farver. For at ophcrve den aitden Vanjkelighed, maa mansom 
ved den anden Methode rekte tubum parallel med Jord »Aren, og formedelst et 
Metal-eller Glas-Speyl af simpel Reflexion leede Soel-Billeder ind i samme, 
ligesom ved den anden Methode. Naar nu i Skeden for Ocular-Glassene er 
befeesterer cont^divergevctiDe Blik-Ror, hvis storre Bafis er forsynet med er 
reent flad Glas, og er beklcrdr med er flint med Olie bestrogen Papiir, saa kan 
man, naar Oculair-Speyler har sin behorige Situation, fee Soel-Billeder 
projiceretderpaa tydelig, reenbegrcendfld oguden alle Farver. Ved denne 
Anrettelse har D-Billeder ingen anden Bevcegelse, end at der i 24 Timer dreyer 
sig om sin Middeipuncr, hvilket ikke kan hindre den noyeste Bemcerkelse af Pla
netens Sted. Deeler man som ved den anden Methode Tubi Peripherie ind i 
24 Timer og mindre Deele, og dreyer Tubum efter Uhrecs Anvisning, saa 
fager man uden videre Omstændigheder det hele Schema af tran fi tu s paa det 
noyeste, uden at man har nogen Redudion nodig ex angulo ecliptics cum 
verticali, Man kan ligesom ved den 2den Methode, siddende paa en Stoel, 
giore Teigningen saa magelig som ved er Bord, og enhver kan uden Kuitst eller 
Moye beffue $ris Gang i Solen.

VI.) Maade.

Vil mau blor til sin Fornoyelse beffue Tranfitum, uden at verre ander end 
en ledig Tilskuere, saa kan man beriene fig af der helioftata, som jeg har be- 
ffrever i commentar. Petropol. i der iste Bind. Naar man fletter dette i Q 
uden for Vinduer, legger enhver tubum for er Hul i Stuen inden for, saaffan 
man uden videre Bevcegelse eller Rettelse siddendes beskue tranfitum, sag range 
Solen ffinner paa Helioftatam.

Slette og sidste Afdeeltng.
Viser denne Iagttagelses Nytte i Astronomien.

I den g die Afdeeling er allerede viist ar samme fornemmelig bestaaer deri, 
ar man paa der noyesteJan bestemme Solens Parallaxe,- hvoraf saavel dens, 
som alle ovrige Hoved-Planeters Distance imellem hinanden, meget nsyere kan 
bestemmes, end der ester nogen hidtil bekiendt Maade har varer muel'gt. For
uden dette bliver man ogsaa fuldkommen underrettet om gris Sred i Ecliptica, 
om Knudens Sted, og om den Vinkel, son; dens Bane glor med Ecliptica.
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Da de sidste Bestemmelser tilforn i den 2 Afdeeling er udgiordt/saa bliver tn« 
tet tilbage uden at vise Parallaxernes Beregning. Man forstaaer i Alminde» 
Lighed ved en Stiernes Parallaxis, den Vinkel, under hvilken en Deel af Jor- 
Lens Overflade bliver feet i Stjernen. Da nu Solen og Planeterne er Jorden 
ulige narmere end Fix-Sciernerne, faa seer vi formedelst Vertical-Vinklernes Lig« 
hed, som gaaer igiennem Planeten, samme fra 2 fraliggende Stader paa Jor
den, og saa paa 2 adffilte Stader paa Himmelen, hvis Fraliggenhed retter sig 
ester Vinklens Indhold. Naar vi kan maale denne Distance paa Himmelen, 
saa har vi den sogte Parallaxis; men denne Maaling er store Vanffeligheder un
derkastet, efterdi den er indffrankel til saa liden en Distance, hvortil vi neppe 
kan giere Afdeelmgen paa vorcs Instrumenter. Derfore blev ved Tychonis 
Tider Solms storste Parallaxis fastsat paa en Minut, fordi dette var maastee 
den mindste Zndeeling, som han tydelig kunde stille paa sir Instrument. Efter 
den Tud er den bleven formindsttt til 10 Secunder; de la Hire har endog bragt 
Den ril 6, og nu er man ungefter tvivlsom paa 4 Secunder nær under eller over 
xo. Det var at suste, ar den i disse Regninger saa ovede Aftronomus Hal
ley ikke havde angiver Methoden til Parajhxens Beregning af den tilkommende 
Tran (i tus (som findes bestreveni Transact. anglican. i en egen Difiertation, 
undertitel: Metbodusfingularis, qua Polis parallaxis five diftantia a^ter- 
ra , ope Veneris intra Colem confpiciendse tuto determinari poterit) 
ölt for superficiei. Hau har mere fyldestgiort Titulms Lofte ved at rilkiende- 
give de Stceder, hvor Iagttagelserne til denne Hensigt maarre ansiilies, end ved 
at vise ret Astronomist Anvendelsen ril Parallaxis. Han giver kuns omtrent 
en Proportion an, hvor meget Forsti allen af tempus tranfitus efter hans Be- 
regnmg vg efter Observationen selv, kunde forandre den afham formodede Soel- 
Parallaxe paa 12I Secunder. Hans egne Ord ere disse; in eadem fere pro
portione major vel minor erit folis parallaxis. Man maa dog ikke fore 
stille sig det, fom om Halley ikke havde vidst det bedre, hans-Henfigt ved den
ne Di Certat ion var ikkun at giere Astronomerne opmarksormrre, og dertil var 
det uvk, saa lsseligen at statte den Accuratesse, som derved kunde tilveyebrrn- 
ges. Den ved Enden af Diflértationen belovede Methode, ar finde denne 
Parallaxe formedelst Tiden af Ind- og Udgangen r Indien, og af Udgangen i 
Engelland har jeg ingensteds kunde giert udfyndig.Ligesaa lidet Trost har jeg fun
det hos Hr. ae L’isle. Han siger ikkun: Il ne fera pas difficile de trouver 
la methode geometrique on mechanique pour en conclure la parallaxe 
du foleil ibit direclement ou par tatonnement. Man maa imidlertid ik
ke tage de Ord : il ne fera pas difficile i noyeste Forstand, thiRMMgen er 
virkelig en af de meest intricate i hele Agronomien.

Pyy Me>
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Methoden at udfinde Solens Parallaxe par tatonnement beroer pan fot, 

sende Grunde:

1. ) Maa man paa er beqvemk Sted betragte Solen og Venus Da, 
gen for og ester Observationen , og bestemme paa det noyeste deres Stader i 
Dyr-Kredsen, saaog deres daglige og timelige Bevcegelse. (motum diurnum 
& horarium.) Paa et Sted, hvor Solen ved tranfitu staaer vertical , lader 
Veneris Sted sig paa det sikkersse bestemme, efterdi Parallaxis  Der ingen Ind
flydelse har.

2. ) Videre maa man paa 2de beqvemme Steder iagttage saavel Ind- 
som Udgangen , i seer naar Planeten inden til steder ved Soel-Randen, paa det 
»syeste. Jo stsrre Differencen af Ind- og Udgangens Varighed er, des noy- 
agtigere bliver og den deraf udlevede Parallaxe.

3. ) Man tager nu den efter Formodning mindste og storste Soel Paral
laxe f. Ex. 8-12. Secunder til Grund'for 4 Regninger , ved hvilke man for 
bemeldte 2de Stader beregner Giennemgangens Varighed. Giver en af de 
fundne Parallaxer Giennemgangens Varighed for begge Steder rigtig ti'lkie»de> 
La er man vis paa, at der er den rette.

4. ) Men finder man en Forssiel imellem Regningen og Observationen, saa 
infcrerer man efter Regula de Tri:: som den beregnede differentia tranßtuum 
paa begge Lrteder forholder sig. til den observerede Difference, stråledes forhol
der sig og den i Regningen auragne. Parallaxe til den forbedrede.

5. ) Er begge forbedrede Parallaxer, font udkommer, hinanden lüg, strå 
kan man sikker holde dem for de strnde. Men er det ikke, stia maa i noget af der 
forudsatte, s. Ep. i Veneris (gteD eller Diameter, eller i differentia meridia
norum eller latitudinum stikke en Feyl, hvilken man ved allehaande Satzer ef
ter Regula falli maa. soge at opdage.

6. ) For mere Sikkerheds Skyld kan man herefter anvende de fundne 
Parallaxer og ovrige forbedrede Astronomiffe Fundamenter ti! en nye Regning, 
og igiencage denne Prove saakrngeindtil Regningen kommer fuldkommen 
vvereens med Iagttagelsen-

7-) Dik-
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7. ) Dersom man var sikker nok paa sin Regning, angaaende Solens og 

Veneris Sted, saa kunde og en forudsavt Parallaxe ,D(tre tilstrakkelig til at fin- 
De den sande.

8. ) Under samme Vilkaar kan man og bestemme Parallaxen ved at be
merke den invendige Contact paa 2de fraliggende Stader, naar man folger den 
Methode, som Hr. Halley har forestreven til at finde differentiam meridia
norum ved at maale en Fix-Stiernes Distance fra Maanen, thi naar man ta
ger differentiam meridianorum an sons given, saa lader Paralaxen sig deraf 
beregne, ved det man antager Veneris Middelpuncts Distance fra Solens 
Middelpunct saa stor som dennes Semidiameter, naar Veneris Semidiameter 
bliver frmrukken.

Hvorvel jeg forst var sindet at giore et Forsog til en direéle Geometrist 
Methode over Giennemgangens Varighed, faa fandt jeg dog ved narmere Over- 
lag, at det ey var Umagen vcrrd, efterdi dog immer Veneris Steds og Beva- 
gelses Rigtighed maa sattes forud, hvoroissman ikke tilfulde kan vare forvissede, 
ilden ved Forudsatttelse af en Parallaxe, undtagen at Observationen steede paa 
et Sted, hvor Solen og Venus var i Zenith, hvilket vel neppe^kan erholdes. 
Tiden vil lare, hvor noye de af Iagttagelserne ved adskillige Stiernekyndige 
udlevede Parallaxer vil stemme overeens med hverandre.

O

1.0. ,^)a ved denne Afhandlings Aftryk allerede 3 Aar siden tranfi- 
tus er forloden, saa kan jeg nu give nogen Efterretning om den deraf be
stemte Parallaxe. De tvende beste og brugbarste Bemarkelser af heele Gien
nemgangens Varighed synes de at vare, som ere anstillede i Tobolsk og 
Stockholm. Hr. de la Lande har deraf beregnet Soel-ParaUaxen til io| 
Secunder, hvilket paa 4 Secund kommer overeens med de for 14 Aar si
den paa Cap,'i Petersborg og Stockholm tilfalleds anstillede Observatio
ner. Denne Royagnghed er virkelig meget stor, naar man betanker, at en 
Secund paa Himmelen ikke udgior meget mere end ,000 Deel af MaanenS 
Breede, stråledes som den sees med blotte Syne. De ovrige hist og her af de 
Stiernekyndige af Emerfionerne allene gjorte Bestemmelser, som satte Pa- 
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rallaxen tik 81 Secunder, holderjeg ikke for faa sikkre, aTman deraf ffulde 
kunde forbedre den forommeldte, i Fald man maaffee tog er Middel-Tal af 
9 Secunder ti( Parallaxen. I Almindelighed var der meget tjenligt, om 
Astronomerne offentlig giorde deres Maade at regne bekiendt. Man kun
de da meget snarere vente en Overeensstemmelse i deres Slutninger, (som 
ved meget smaa Forandringer kan hindres) naar man i det forudsatte var 
tenig , og i Almindelighed reent udelod de udvortes Concaéler formedelst de^ 
M store usikkerhed. 1 1


