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C. G. KRATZEN STEIN.

ersom Talendernes Fuldkommenhed og nSyere Bestemmelse, var den re
neste Bevcrgelses Grund til at dyrke Agronomien, som et for det bor
gerlige Soelffab og Staaten nyttigt Videnffab; saa kunde man nu gier

ne efterlade at forandre Ncrtterne ril Dage ved ak betragte Stjernerne, aller
helst da en h Caille har bragt Solens Bevcrgelse under saa noye Regler, at 
man tor ikke frygte en Feyl deri af een Minute, endog i mange 100 Aar. 
Men det er saa langt fra, at Talendernes Forbedring ffulde vcere det reneste og 
fornemste Oyemcerke, hvortil Stierne-Videnffaben kunde blive anvendt-Men- 
niffet til Nytte, at man meget mere i Fremtiden kan vente en langt storre Nyt
re' af Aftronomien, dersom den bliver bragt til een endnu storre Grad afFuld« 
kommenhed, end Ven endnu er, som ikke allene vil sigte til en vis Orden i der 
strlffabelige Liv; men som endogsaa vil vise sin Nytte ved at frelse mange Men
nisters saavel Liv, som Gods. Disse Fuldkommenheder, som endnu udfor- 
dres i Astronomien, kunde maaffee bestaae i folgende Stykker.

1. ) Forst i Forbedring af de Tavler, som hore til at udregne Maanens 
Bevagelse.

2. ) I noye Astronomisss Instrumenter, til noye at maale Maanens 
Distance fra FipStiernerne, og dens Stilling tilFix-Stiernerne.

Z.) Z forbedrede Tavler over alle 4 Jupiters Drabantere,
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4) I Opfindelse af beqvemme Kikkerter og Stel, hvormed de 4 Jupi- 

jers Drabants Formorkelser kunde observeres paa det uroelige Hav.

Af disse anforte Stykker, seer man letteiig, at jeg sigter ril den store og 
vigtige Nytte, som Skibsfarten og Handelen kunde erholde ved Aftronomien, 
dersom disse, den endnu stylende Fuldkommenheder, ved de Stiernekyndiges 
Find engang bleve erstattede. I Besynderlighed synes Maanen ar holde deret
te Negler, efter hvilke den bevager sig, jaa hemmelig for Aftronomis, at hver
ken en uDeDeltg Halleys idelig fortsatte 18 Aars Fliid, Opmerrkfomhed og Moy- 
sommeligheder, eller de Priser, som ere fremsatte for i Besynderlighed ar op
muntre ANronomos hertil, eller de store Belonninger, som ere udlovede for 
Havets Lcengde, ey heller en Eulers og Clairauts^Dpbe Insigt-st de Himmelffe 
Legemers Bevcrgelses Grunde, endnu have 'kundet formaaet at bringe denne 
egensindige Drabant under vore Reglers Aag Kepler, den forste'Opfindere 
af Grundfcetninger i de himmelffe Legemers Mechanic , har derfore allerede 
for halvandet hundrede Aar siden, af Forbittrelse, kalder Maanen Contumax 
fidus, leges refpuens. Da de nyeste Euleriffe Tabeller undertiden begaae en 
Feyl af A Grav, de Halleyiffe oglClairautiffe af 6 til 8 Minuter, da de Cas, 
siniffe Tabeller have ladet den sidste Maanens Formorkelse begynde 4 Time for, 
end Observationerne viste det, saa seer man vel at Maanen, naax man vil ta
le forblommet, med rette fortiener saadan Titul, omendffionc Maanen virkelig er 
uffyldig i vores Vankundighed, ja jeg kan vel sige i den Mangel, ar alle Aftronomi 
ikke foreene deres Krcefter, for at komme ester dens Gang. De, som ikke vide 
anderledes, end hvad de have hort tale om de store Vanskeligheder, Dm ffal va
re forbunden med Havets Langdes Opdagelse, maa gierne udraabe dette pro
blema, jbm umueligt ar oplofts, saa er dog interjviffere, end at man kan have Ha
vers Langde paa 7 Tydffe Mile i der store Hav, og paa 4 Mile nar i Nord-og 
Oster-Soen af en Fip-Stiernes opmaalede Afstand fra Maanen, som forandrer 
sig hver 2 Minuter paa 1 Minut af een Grad, dersom man kunde vare forvis- 
ftr om, at Maanens Sted ikke feylede 1 Minut efter Regningen. Denne Af
handlings Hensigt tillader ikke at tale omstandeligere herom; jeg vil derfore for
beholde mig det til en anden Leylighed, dog var det nodvendig, ak melde denne 
Omstændighed, for at kiende derre endnu temmelig salfomme Instrumentes be
synderlige Nykke, som jeg i naxvarende Afhandling vil nsyere beffrive.

Naar man vil bringe Maanens Lob i en bedre Orden, saa horer det nod
vendig dertil med noye ac vide denne Planetes forffiellige Afstande fra Jorden. 
Man har tvende Veye ac komme hertil paa , paa den eene fores vi af Maanens 
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temmelig mcrrkelige parallaxe. Den anden bestaaer i <n nsye Vemcerkelse af 
Maanens Diameters Forandring, i dens forstiellige Afstand fra Jorden. 
Del er ikke ubekiendt, hvor mange smaa Feyle en saa liden Vinkels OM sa
ling, fom Parallaxe ns , er underkastet. V 'Å man have den ret mcrrkelig, saa 
maa man observere den ncer ved Horizonten, hvor refraktionen alligevel er uvis 
og foranderlig. Eller den maa bestemmes af tvende paa en Tiid observerende, 
som maa vare temmelig langt borte fra hinanden paa Jorden, hvilket er et Fald, 
som meget sielden er timeligt, og til Dato ikkun engang i bchorig Fortn er i 
verksat, da Hr. la Caille i denne Henseende var reist til Cap. Eftersom 
Maanens Parallaxes Forandring, paa der nsyeste og med en bestandig Forhold, 
er forbunden med dens synlige Diameters Forandring, saa seer man lettelig, at 
man har ikkun fornoden, eengang for alle at bestemme et vist Forhold imellem 
en ret noye observeret MaanenS Parallaxe og dens Diameter, for herefter altid 
af dens bemærkede Diameter, at kunde (hitte sig til Parallaxen mcd samme 
Accurateste, som ellers blev anvendt til en fundamental Obfervation. Man 
behover kun ar have liden Kundskab om den pracnske Astronomie, for at over
bevise sig, at derer overmaade lettete, endog naarMaanen allene blinker frem 
imellem Skyerne, at maale dens Diameter, end at bestemme Dené parallaxe, 
hvilket udfordrer en meget längere gunstig Himmel og stille Luft, til längere ar 
kunde fortsetke de delicateste Observationer..

Den almindelige Maade ar bestemme Maanens Diameter paa, beftaaer 
enten deri, at man bemcerker den Tiid, som Maanen tilbringer ved ad'lobe forbi 
Time-Traaden i Kikkerten, eller, at man umiddelbar maaler dens synlige Stor- 
relse med et Micrometer. I Vet forste Tilfalde faaer man den Diameter som 
lober parallel med £tnien(diametrum in afcenfione reéta) i Det andet, den som 
staar perpendiculair pna £tnten (diametrum in declinatione.) Da denne ikkun 
kommer overeens med den verticale og horizontale diameter' i meridianen, 
faa kan allene i saa Fald Refraktionen umiddelbar bruges tit den ob
serverede Diameters Correction, men Dette Tilfalde undtagen, maa man i 
Forveyen vare betankt paa, og Det ikke ved en liden Regning, at bestemme 
Refractionen i Luften og Declinationen for end den kan anvendes til Correction. 
Dog stulde Dette allene ikke foraarsage stor Vanskelighed, Dersom Der ikke kom 
een envnu storre Usuldkommenhed til, som beftaaer Deri, at Den forste Methode, 
naar man undtaget Fuld Maane Timen, aldeles ikke kan blive brugt ongefthr 
fra forste Qvarter imil sidste.Qvart, da Den stsrste Deel af Maanen forsvin
der for Synene, ' og Maanens Horn aldrig kommer til ar staae parallel 
med Den 5 diurno; Men den anden Methode med Micrometre, kan alleneste en 
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rueget kort Tiid blive anbragt hver Dag , naar Maanen er i skadan en Stil- 
ling i sin Bane, ati nu Chorden af dens lyse Deel staae perpendicular paa 
t)ené diurno, og kan lobe Vinkelret tmdkni Micrometerets parallel Traader. 
Man kunde gierne bruge Micrometeret i alle Maanens Stillinger, dersom man 
i et Hyeblik kunde noye indflutte dens ydersie Puncrer imellem tvende temmelig 
langt fra hinanden ftaaende Traader, men eftersom Maanens daglige Bevcegelse 
gior dette fast umueligt, i det den alle Tider undviger Tanderne, naar de ikke 
gaae parallel med dens diurno, fha kor man ikke, naarj man undtager dette 
Tilfalde, gisre sig Regning paa nogen end ikke middelmaadig Bestemmelse- 
Man kan altsaa lenelig heraf tildomme er saadanr Micrometers stor Fortrin 
for de tilforn brugelige, ved hvis Hielp man kan nraale Maanens Diameter 
paa det noyeste ved alle flags Stillinger, og tillige undgaae de foranforteVan- 
ffeligheder. Et saadanr Instrument have vi nu faaet i den Art af Kikkert, som 
for nogle Aar siden, forst til deels er bleven bekiendt, og af den Parisiste Astro
nom Hr.. Bouguer er er bleven kaldet et Heliometer eller Aftrometer. Denne 
Kikkert afmaler tvende forstiellige Billeder af Soel, Maane eller andre Ob
jekter i Objektiv-Glassets Brcende-Punkt, formedelst tvende ved hinanden sadte 
eller og eet overffaaren Objektiv-Glas. Forandrer man nu O b jecti v- G!a ssenes 
Afstand fra hinanden faa lange, indtil begge Billederne komme til at rorr hinanden 
med deres modsatte Rande, saa kan man af disse Billeders lcrngde fra Objektiv- 
Glasset, eller ved en trigonometrist Operation saa noye vide den synlige Billedets 
Srorrelse, at man kan have derpaa en Secunde, naar inftrumentec er 20 Fod 
lang, til hvilken Acuratefle man aldrig tor pente at bringe de almindelige, om« 
endstiont deres Visere endog vise Secunder» Det er bekiendt, at vi feer allene 
pet tydelig, soin bliver forestillet i vort Oye, i eller ncrr ved Aye-Axlen. Denne 
Stilling stgaer altid ved Heliometeret i vores Magt, da vi have kun at see ef
ter tvende Rande af Billedet, som rsre ved hinanden. Men ak betragte en 
Planet imellem Traaderne af det ordinaire Micrometer udfordrer tvende ad« 
ffilts og fra hinanden udgaaende Oyekast. Planetens Bevcegelse gisr heller ikke 
den ringeste Forhindring ved Heliometeret, eftersom det kan ligegodt bemcrrkes 
naar begge Randene rore ved hinanden, enten Planeten flaaer stille eller den 
bevcrgex sig. Det er derfore ogsaa ligegyldigt, enten man vil maale et af de him
melste Legemers horizontale, -verticale eller sticrve Diameter. Men man gior 
alle Tider bedre, dersom man maaler Maanens horisontale Diameter, naar 
man kan see den heel, eftersom hverken Refractione» eller Parallaxen herudi ha
ver ringeste Indflydelse.

Jmidlertiid haver denne fcrrdige Astronom ikke med noget Ord tilegnet 
sig selv denne Opdagelse. Hans Ord lyde saaledes: Le nouvel inftrument, 
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I’heliometre.ou F aftrometre, done nous voulons introduire lufage, fera 
voir-- Je prends pour cela deux objedifs &c. Denne besi-nderlige Besteden- 
hed synes neppe at vare den forste Opfindere af et faa nyttigt, som vigtigt In» 
stmment, naturlig. Det synes meget mere, at hand ikke haver holdt sig selv 
for den forste Opfindere, men dog ikke haver fundet for got at.aabenbare den 
Ki lde, hvoraf han haver taget det. Jmidlertiid troer jeg at have fundet denne 
Kilde, som striver sig fra Hr. Etats-Raad Römer, vores beromte Landsmand 
og Stiernekyndige. Man finder nemlig i Hr. du Hamels Parisiste Academies 
latinske Historie folgende Sted: Anno 1675. die 12. Decembris D. Romer 
brevem legit traftatunb de ratione dimetiendi diametros Lunæ & aliorum 
fyderum, ope tel.fcopii duobus vitris objeétivis inftruéli, qvæ admoveri
&. removeri poliunt. Naar man herved overveyer, at det Bougueriste He
lio metrum er intet ander, etiD telefcopium, duobus vitris objeclivis inllructum, 
qvæ admoveri & removeri polILnt; saa st)nes intet at være naturligere, end ar 
man holde Hr. Etats-Raad Römer for den forste Opfindere af dette Instru
ment. Imidlertid maa man dog tilstaae, at denne Beskrivelse kan forstaaes paa 
rvende Maader. Man kan ligesaavel forestille sig tvende Objectiv-Glas, som 
ere giorte bevcrglige bag vedshinanden, som ved Siden af hverandre. Det er 
altsaa et Sporsmaal, hvad for en Maade Hr. Etats-Raad Römer haver meent, 
men dette lader sig ikke med nogen Vished fastfttte. Af den paa den Tud oplæste 
Mandling er ingen videre Efterretning, end det korte Udtog for Haanden. 
Imidlertid stan man dog flutte efter Rimeligheds Regler, at den Afhandling, 
som er forelcrst i Paris, haver formodentlig været den samme, fom hans borenn 
melige Efterfolgere Hr ProfelTor Peter Horrebow haver leveret os under Tirul: 
Tubus cancellatus Römer! Dersom dette forholder sig faaledes, saa bliver 
veddet Romeriste Teiefcop af tvende Glas, som kan bevæges til og fra hver
andre, forstaaet ben Opfindelse, hvor de blive sadte saa vidt bag hverandre?, at 
Randen af Solens eller Maanens Billede just bliver indstrenket imellem do 
yderste af de Traader, hvilke bestemme Formorkelsens Storrelfe. Efter al An
seelse have vi da Den overmande lykkelige Misforstand, at Hr. Bouguer ha
ver forstaaet denne Beskrivelse, som af tvende hos hinanden bevægelige Object! v- 
Glas, at takke for Opfindelsen af et af de stionneste astronomiske Instrumenter, 
vg Aarfagen til Opfinderens derved viste usædvanlige Bestedenhed, giver sig 
vgsaa herved tilkiende.

Imidlertid er det meget forunderligt, at man i Aaret 1754. haver troet i 
Engelland af nyt at have opfundet Dette Heliometer. Man seer dette af et trykt 
Brev, fom Hr. Robert Smith af Cambridge haver skrevet til Hr. Prof. Käft- 
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ner i Göttingen. Hans Ord lyde saaledes: Jeg kan ikke opfylde dette Blad 
med noget bedre, end dermed, at jeg meddeler dem den Efterretning, at her for 
nyelig er opfundet et Micrometer, som vidt overgaaer alle hidindtil bekiendte. 
Det bestaaer af et Obje<lkiv-Glas, som er staaret over i tvende Stykker og an« 
bragt i Enden af et Speyle telefcop. I Enden af Brevet forer han ben sor- 
meente Opfinderes Shorts, Skrivelse kil Don Juan an, hvorudi han beskriver 
dette Instrumentes Tilsammenseuelse. Men man seer aabenbare at Hr. Short 
har brugt samme Forsigtighed, som Hr. Louguer, i det han ikke har giver sig 
selv ud for Opfindere, han siger kun : Der Micromerrum af den Art som jeg 
betiener mig af, og som er det reneste der endnu hidindtil er giort, bestaaer af 
et igiennem ffaaren ObjeAiv-Glas af en 40. Fods-Brande-Punkt, som bliver 
sat i et Spryle-leletcop, som have en Brande Punkt af r. Fod. Hr. Smith 
sener endnu dertil i Enden af Brevet, at Opfinderens Navn stal vare Hr. 
Doiland. Nu maa man virkelig tilstaae, ar dette dobbelte eller igicnnemjkaarne 
Vbjedkiv-Glassets Anbringelse til Speyle-l'ejekLOpium er en meget beqvemFor- 
bedring, eftersom man derved undgaaer de meget ubeqveme lange 20. Fods Ror, 
uden at tabe noget af Forstyrrelsen. Men eftersom det dobbelte Objeckiv-Glas 
dog alle Tider, og ikke Speyle Kikkerten, udgior det egentlige Micrometer, saa 
kan man ligesaa lidet kalde dette en nye Opfindelse, som om man bragte et al
mindeligt Micrometer an derpaa, som eri endnu ikke synderlig i Brug; eg Mi- 
crometereks'Opfindelses 2Ere maa dog alle Tider hore ben forste Opfindere til, 
om enbffionbt den efterfolgende Opfindere ikke haver vist noget af den forste Op
findere. Dette er en Dom, som den store Engelander Newton selv allerede for 
lang Tiid siden haver falder, og som hans Lands-Mand Hr. Doiland altsaa 
uden tvivl vil lade sig gefalde. Efter denne Forberedelse, staaer det allene til
bage, at jeg hosfoyer min nye Forbedring paa dem Instrument. For desto bedre 
at kunde domme herom, vil ber aare fornodenr ar undersoge de Bvugueriffr og 
Dollandffe Tilsammenfatkelser. Hr. Lourguerhar i forftningen brugt tvende 
heele ObMiv-Glas, hvis Apeler vare fastede vngefar i Breven as der Soel- 
Biilede/ som de forestillede. Men eftersom ve vare saa langt fra, at 
han ikke efter Gotbefindende kunde forandre Objekiv-Glassenes Distants, saa 
maalede han Billedernes noyere Asstand, med er ordinair Micronierer som var 
sar i ObjeiNv-Glassenes Brande - Punkt. Derre var nu virkelig et fornoden 
Tillag lit Instrumentet, naar han vilde bruge saa lange Kikkerter, og ikke vilde 
have nogle Medhielpere ved OlsieÄiv-Glaff-ne, som kunde stille dem. Endnu 
var herved den Vanskelighed ar faa tvende Objekiv Glas, som begge havde en 
fuldkommen lige lang Brende-Punkt, omendffiont de vare fiebne i en Skank. 
Dette har maaffee bevagec Hr. Short eller Hr. Doiland til at stiare etObjecliv-
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Glas over iMidten, og bruge disse Stykker ligesom et dobbelt Objeéliv-Glas. 
Denne Maade har endnu desuden den Fordeel, at man dermed ligesaa got 
kan maale den mindste, som den storste Planetes Diameter, og kan bringe 
Instrumentet til rette, ved at foreene begge Billederne i eet, hvilker ikke kan 
gaae an med tvende heele ObjeéHv-©^. Hr. Bouguer har derfor i Eftertiden 
ligeledes forsogt at beriene sig af dette Middel, og har ladet er fortreffelig af Cam
pani forfcrrdiget Objeéliv - Glas af iZ.Fods Brænde-Punkt ssiære Lgiennem, 
men befunden, ar det derefter forandrede de himmelsse Objecter, og derfor me
get forrrsd ar have opofrer dette Glas. I det han var i Begreb med ar udfinde 
Aarsagen lil denne uformodentlige Feyl, for at kunde forbedre den, blev han 
overrumplet af Doden. Efter mine Tanker, faa seer jeg ikke, ar man har længe 
rrodig, ar esterforsse Aarsagen til denne Feyl. De almindelige vpriffe Regler 
om Farverne Oprindelse formedelst Refracriorien giver os en gandss'e rydelig Grund 
herom. Saa længe Objeéliv-Glasset er heelt, saa blande de falsse Farver, som 
komme af den eeneSide af Glasser, sigi en forkeert Orden, med den anden Si
des Farver, denne Sammenblandelse bringer, som der er bekiendr, den hviide 
Farve frem. Saa længe derfore som begge halve Deele af Objeéliv Glasset 
træde sammen, og forestille ikkun et Billede, saa længe sees Billedet ikkun taa- 
lelig farver, ligesom igiennem et hvert Objeéliv-Glasaf lige Aabning. Men saa 
snart ar begge halve Deele af Glasset blive ssilvte fra hverandre, saa holder denne 
Farvernes Sammenblandelse op, og saae seer man begge Billeder omgivne med 
Regnbue-farvede Kredse. Eftersom jeg saae forud, at den Uleylighed, som reiste 
sig af de stærkere! Farver, mestendeels kunde afskaffes, ved at holde et farver GlaS 
for Oynene, naar det ligesaavel blev anvendt ved Maanen, som der ellers allene 
er brugeligt ved Solen, saa haver jeg, formedelst de anft-rre Fordeele, ligeledes 
sat et overssaaret Objeéliv-®lad i mit Heliometer. Disse tvende Stykker 
haver jeg givrt fast med fim Gips i tvende dertil indrettede Capfler saaledes'ar jdr 
have tillige en rund Overflade, naar de forestillede et eeneste Billede. Dette kan 
man allerlettest erholde, naar man betragter et Objeét paa Objeéliv-Glasset, 
ligesom paa et Speyl, og forandrer et af begge Stykker saa længe, indtil 
Objectet forestilles Wn rette Tilsammenhæng. Efterat jeg videre paa det noyeste 
havde maalet ObjeÄiv-Glassers Brændepunkt, saa haver jeg deraf giert Be
regning , hvorvidt Glassene maatte staae fra hverandre for en halv eller heel 
Grad. Efter denne Regning haver jeg indrettet et Kr vn-Hiul med Skruer, hvil
ket, naar det bliver dreyer om, kan bringe Glassene tilog fra hverandre. Der Driv 
(Getriebe,) som driver KvonHiuler, er giorr fast paa en lang Jern Stang, hvil
ken naaer hen til Oculair-Glasset, hvor den med sin Viser viser Secunder, paa 
en i 60. Deele. afdeelrZifer Plade. Bag ved Zifer-Pladen er endnu en anden
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Drivere giorr fast paa Stangen, hvilken driver een med den forrige concem 
triff Visere faalebes om ved er Vexel - Hiul, at denne gaaer af Aiser - Pladen, 
naar Secund-Viseren haver gaaer er heelr Omlob eller 60. Secunder. Saale» 
des haverjeg straxDiameterS Storrelst for Synene paa Zifer-Pladen uden videre 
Regning. Uden for Secund-Viseren er giorr en Knap fast med en kruser Rand, 
hvorved Stangen ler kan dreyes om med Fingeren.

Man kan bevege Glassenepaa tvende Maader, forstar der bliverer Mel
lem-Rum imellem begge de platte Sider, og dernest ak begge de platte Sider 
flyder sig frem fra hinanden. Den forste Maade er vel den letteste ar sene i 
Vcerk, den er og gandffe brugbar ved Solen og Maanen, hvor man holder et 
sarved Glas for Syer, Men naar man undrager disse, blender der lider, efter
som Lyset falder umiddelbar paa Oculair Glasset igiennem den Aabning, font er 
imellem begge Glassene. Man gior alrsaa bedre ar man benener sig af den an
den Maade, eftersom derved ikke foraarfages nogen Aabning.

Man gior ogsaa vel, dersom man driver begge Glassene tillige fra hver
andre formedelst en rer og forkeerr Skrue, fom er giorr paa een Axel, og haver 
lige eller og nesten lige Gange, thi saa beholder begge Axelerne lige.lang Afstand 
fra Kikkertens Axel, og Billeder forestilles ogsaa tydeligere.

Hvorledes man kan bestemme Skrue-GangrnesVcrrdie ved et Ob‘e& paa 
Jorden, er alr for bekiendr i Astronomien, ar jeg ffulde have fornoden ar vise 
der her.

Een af de vigtigste og endnu af ingen anmmkede Forfigtkgheder ved Helio- 
mecerets Brug, er, at Objekiv- og Oculair Glassenes Afstand fra hverandre 
maa blive uryggelig, naar Skrue-Gangenes Vardie engang er bestemmer. Ar 
finde denne Afstand, maa man ved ar beverge dem, foge der Sted, hor den 
mindste Diameter falder. At denne Skilling er ben rette, kan man letkeligind
ste deraf, ar Skrankerne ffierre hinanden over i Brande-Punkten. Thi naar 
Denne tresser ind med Ocuiair-Glassets Brande-Punkt, eller ben Punkt, i hvil
ken man seer tydeligst deri, meder hvert Syr, saa maa man uimodsigelig kunde 
steder mindste Billede, som mueligr er, og rillige der tydeligste. Da denneOm- 
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stcendighed ogsaa maa have Sted ved de fadvanlige Micrometrer, saa folger 
deraf, al Maalningen bliver faljk, naar del i mindste Maadr bliver rykker fra 
fit rerre Sted. Denne Feyl er den samme, som man ellers pleyer ar kalde pa- 
rallaxin reticuli telefcopici, men som maa falde reenr bort ved den rette Af» 
stand. Der er derfore neppe begribeligt, at den, ellers i Opti^uen saa erfarne 
•£)r. de la Caille klager over denne Parallaxe, og behielper sig dermed, ak 
han ved Observationerne tager et Middel af denne Parallaxe; z da jeg dog 
af Erfarenhed er overbeviist om, at den maa falde bort i ven rette Stil
ling, nemlig, naar Traaderne ere satte just i den Punct, hvor Billedets 
Straaler ffierre hinanden over.

Saa brugbar og vigtig, font dette af tvende Objekiv-Glas tikfam» 
mensatte Heliometer endogsaa alletider maa vcere, saa maa man dog ikke 
troe, at et saadam kan forestille det fuldkommenste af sin Art. De falffe 
Farver, som vel ved Solen og Maanen formedelst det farvede Glas ere 
blevne umarkelige, ere derfor dog ikke afjkasfede. See vi igiennem et 
rodr Glas, saa maale vi Grcrndserne af de rode Straaler, og see vi igien
nem et blaat, saa maale vi Grcendserne af de blaae. o. f. v. Maaffee 
Forffielken ssulde forst blive markelig, naar man maalede 2de SriernerS 
Afstand dermed, eftersom da modsatte Farver komme tilsammen. Maaffee 
man kunde og mestendeels undgaae det ved et ret mellemgront Glas. Imid
lertid var det dog bedre, dersom man reent kunde vare denne Besvcrrliahed 
vg Usikkerhed qvit.

For at opnaae dette Oyemcrrke, har nkan ikkun fornoden, at udvers- 
ge Metal-Speyle i Steden for Ob'ieKiv-Glas eller en catoptrijT Kikkert i 
Steven for en dioptriff. Herved erholder man trends Fordeele tillige, 
for det Louguerisse- Forst forretter et @peple»Telefcop af 6 Fod, som 
endnu er meget haandelig at styre, den samme Tieneste, som en Astronomisk 
Kikkert af 120. Fod. Retter man Dette Speyle-Velelcop ind, som et 
Gregorianff, saa haver man derved er Soel-Billede, som efter egen For
langende kan vare en halv eller en heel Fod bred, og hvor man kan fore
stille sig en Secunde ligesaa stor, ! som en Vinkel af z Minuter for det 
blotte Oye, hvilken allereve meget godt kan kiendeS.



550 - AmnoerknLnger over Heliometeret.
Gisr man nu Objekiv-Speylet af tvende halve Deele, som lader sig 

Erne fra hverandre, faa haver man et Heliometer, hvilket i Henseende tit 
Objeélivet flet mgen Farver giver, og som altsaa bor at foretrækkes de an« 
dre, i det ringeste ved de smaa Planeter. Endelig, faa haver man heller ikke 
Ven lange Stang nodig ved Kikkerten, hvorMed man maa stille Objeétiv- 
Glaffene, lhi her haver man ObjeöUv-Speylet gandfle nerr ved Haanden.

Et Heliometer af denne Art, skulde uden Tvivl vorre det best flikkede til, 
paa det noyeste at bestemme Maanens Diameter i dens forssiellige Afstande fra 
Jorden, at beregne Jordens Afstand, og at forbedre Maanens Tabeller deref
ter. Dette Instrumentes rwyere Indretning, vil jeg forbeholde mig til en an# 
Ven Gang at beskrive.

Kor-


