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store Problem at finde Længden til Soes var engang en 
vigtig Gjenstand for de skarpsindigste Hoveder, hvortil saavel 
Sagens Natur, fom og de af adskillige Nationer udsatte Belon- 
ninger gave de kraftigste Opmuntringer.

Somanden vidste godt at finde Skibets Afstand i Nord og 
Syd, fra den affarede Plads eller fra ethvert andet bekjendt og 
ved astronomiske Observasioner bestemt Sted ; men hvor han var 
ihenséende til Öst og Vest, eller som det kaldes: Længden, var 
og maatte blive ham , forend Problemets Oplosning, ubekiendt, 
i det mindste til den Grad af Nöjagtighed, fom' kunde give han« 
Reise paa det vilde Hav den mueligste Sikkerhed,

Pe Farer for Menneskers Liv, Skib og Gods, fom næ
sten] altid ledsage den - dristige Somind , men allermest, naar 
han er uvidende om hvor han er i Soen, kunde ikke andet end 
opfordre de söfarende Nationer til at anvende særdeles Opmærk
somhed paa denne Sag, for ogsaa fra denne Side at give Sejlad
sen den mueligste Tryghed.]
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Spanien var det forste Land, font 1598» da Philip den 3dte. 
besteg den spanske Trone, udsatte en betydelig Præmie for at 
finde Længden til Söes.

Holland efterfulgte dette ExempeL

Derpaa udsatte det engelske Parlament. 1714 en Præmie af 
ioooo Pund Sterling for Opfindelsen af et Middel, der jngav 
Længden til en halv Grad, 15000 Pund naar det viste den til to 
trediedeel Grad, og naar det bestemte den ikkun til 1 Grad da 
10000 Pund.

Frankrige udsatte 1715 en Præmie af 100000 Livres.

Hos dem, som pönsede paa at oplôse en saa 'vigtig Op
gave', maatte den Tanke ganske naturlig fremstille sig, ar naar 
man ikkun vidste Tidsforskjellen imellem Skibet og- den affarede 
Plads eller et andet bestemt Sted, saa vidste man og hvor Skibet 
var i Öst og Vest, da Tidsforskjellen faa lettelig kunde for
vandles til Bue eller Grader, og disse igjen, naar Breden var 
bekjendt, til Mile,

Et Uhr, som kunde vedligeholde en jævn Gang, og med 
hvilket man ved Rejsens Tiltrædelse kunde, saa at sige, indpak 
ke Tiden, tagen paa den affarede Plads, maatte altsaa kunne blive 
Middelet til Problemets Oplosning,
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Men Uhrmageriet Rod i den Tid paa et meget lavt Trin; 

thi forsi til det 12te Aarhundrede kunde Uhrenes Opfindelse an- 
sættes.

Det var ikke forend i Aaret 1657 at den ^ekjendte holland

ske Mathematiker Huyghens opfandt Pendelen, den for Uhrene saa 
gode Regulator ; meñ Udlosningsværket (Echappementet) var tíl 
den Tid ikkun Spindelen, og altsaa yderst ufuldkomment«.

For de mindre Uhre havde man .vel en Slags Urof men 
Spiralfjederen, hvorved Uroen kunde holdes i en jævn Bevægelse, 
blev forst af den samme Huyghens opfunden 1674.

Efter disse saa vigtige Opfindelser giorde Uhrmageriet bety
delige Skridt fremad,

Astronomen, som uden en sikker Tidsbestemmelse lidet^ 
jeg tör vel endog sige, intçt, kan udrette, blev ved disse Frem
skridt i Uhrmageriet givet et Værktøj i Hænderne, som satte 
ham i Stand til med Vished at maale Klodernes Afstand, deres 
Gang og deres Baner, bestemme Stedernes Afstand, og sige 
Somanden hvor langt han havde til de fjerneste Egne. Men. 
endnu var intet af de forbedrede Uhre skikket for «Somandenu 
Pendelu’nrer kunde formedelst Skibets Slingren aldeles ikke bruges 
ombord, uagtet nogle gjorde Forsog derpaa ved en konstig Op- 
hængningsmaade.

Lommeuhrene vare den Gang end mere ufuldkomne end vor 
Tids maadeligste Lommcuhre«. Skulde derfor Længden til Soes
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¡af Tidsforskjellèn udledes, saa maatte Ührene, som gaae med 
Fjederkraft, stige ril et langt höjere Trin i Fuldkommenhed.

Saadant l^kedes en John Harrison i London, fom fra at 
være Skibsbygger var bleven en af Londons, fortrinligste Uhrma- 
gere.

I Aaret 1736 fik "han det forste Souhr færdigt, som hare 
kaldte Time-Keeper (Tidholder.) Han havde ikke alene givet 
aamme et forbedrer og den Tid aldeles ubekjendt nyt Udlosnings
værk (Echappement), hvorved Uroen for en Deel var frirloben- 
de, eller fri foæ Hjulværker i den meste Tid af dens Sving frem 
og tilbage, men og anbragt en Korr^ction for Varmens og Kul
dens Indflydelse paa Spiralfjederen, saa at den, uagtet at blive 
længere ved Varmen og kortere vel Kulden, dog ikke betydeligt 
forandrede Uroens Gang. Denne konstige Indretning var en lyk*  
kelig Anvendelse af Theorien i den bekiendte Grahams Pendel# 
der er sammensat af 4 Messing- og 5 Staal • Stænger.

Dette forste Horrisons Uhr blev prövet paa en Rejse til Lis
sabon og fik af Capitaine Roger Wills den fortjente Roes. Konst-*  
neren, der paa denne Opfindelse havde anvendt saa megen Tid 
og Bekostning, blev understottet, og i Aaret 1749 tilkjendt den 
Cepleyske Medaille, som Belönning for nyttig Opfindelse. Han 
vedblev med den roesværdigste Iver at arbejde paa Söuhrets 
Forbedring, og leverede d. igde November 1761 det andet 
Söuhr, som blev prövet paa en Rejse til Jamaica, Rejsen vedva-» 
rede Si Dage og i denne Tid afveg Uhrct 5 Sekunder paa Hen



?
rejsen, paa Hjemrejsen derimod i Minut 54 Sekunder, der ud- 
gjör i Bue tilsammen’29' 45", altsaa paa en Rejse til Vestindien 
blev inden for den halve Grad, som ved Parlamentsakten af 1714 
var Vilkaaret, naar den udsatte störsre Belönning af 20000 Pund 
for at finde Længden til Söes skulde erholdes.

Det 3die Söuhr leverede Harrison 1764, med dette blev 
gjort Prove til Barbados, da Afvigelsen i 6 Uger var 54 Sekunder 
som er i Bue 13' 30".

Konstneren erholdt dog ikke mere end 12^00 Pund., Om, 
han længere hen, ved Bistand af den saxiske Minister i London 
Hr. Grev Brühl, hvilken Chronometrien, denne saa delikate Gren 
af Konsten skylder saa mangfoldigt meget, er tilkjendt den fulde 
Præmie, tor jeg ikke med Vished sige; dog dette veed jeg, 
at Greven til Admiralitets - Lorden, og Præsidenten i Længde
kommissionen, har gjort grundige [Forestillinger imod at en for 
Videnskab, Handel og Söfart saa vigtig Opfindelse skulde savne 
billig og retfærdig Medfart.

Harrisons SÖuhre vare i Hjulværket af Störreise Tom et al
mindeligt Tafeluhr, og ophængte paa lige Maade fom Sokompas
set. De saa kaldte Box - Chronométrer ere endnu af den Störrei
se. De bleve forbedrede og eftergjorte af Arnold og Kendal i 
London, fom og i Frankrige af Le Roi den ældre cg Berthoud.

Omtrent 30 Aar tilbage blev der gjort heldige Forsög paa 
ikke alene end mere at forbedre Söuhrene, men og indskrænke 
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¿eres 'Störreise saa meget, at de kunde bæres i Lommen*  Josias 
Emery, cn Discipel af Thomas Mudge, vejledet og understottet 
af Grev Brühl, var den förste, som udforte Grevens og en 
Thomas Madges Ideer om Lomme-Souhrene, . og man gav disse 
Navn af Chronométrer (Tidmaaalere). Det er fast utroligt til 
hvilken Nøjagtighed disse Undere af Konst ere bragte, man maa 
selv have prövet, selv ved Observasioncr sammenlignet dem med 
Stjerners og Solens til Öjcblikke bestemte og sikkre Gang, naar 
man skal fole sig overbeviist om med hvilken Nöjagtigüed en saa 
liden og for adskillige Slags Bevægelser udsat Maskine vedligehol
der sin eensformige Gang. Og dog er det saaledes*  Utallige 
Proveí, som derover cre anstillede, vidne derom.

Sömanden fik saaledes et Middel i Hænderne, som be
stemt angiver ham paa det vildsomme Hav hvor han er i Ost og 

»Vest, ikkun at han nu og da faaer Sol og Stjerner at see, for 
deraf at kunne observere og beregne sin Tid ombord og af dette 
fundne Klokkeslæt udleder han med Vished sin Længde. Han 
ratter sit Bestik, gaaer videre frem med kalkuleret Gisning, og 
næste Gang ham atter gives Ledighed til at observere Souhret 
.sættes han paa ny i Stand til at rette paa Gisningen, og saaledes 
:selv afmærke den Vej han skal fare. Velgjörende i höj Grad 
•var altsaa Söuhrets Opfindelse. De deraf flydende heldige Fol« 
•ger for Handel og Söfart ere og ville altid blive uberegnelige.

Den menneskelige Interesse byder at gjore sig enhver Ting 
saa nyttig som mueligt, ogsaa ihenseende til Chronométeret er dette 
blevet fulgt. For Sömanden blev det opfundet; men man har 
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og nogle Aar tilbage sögt, og det ikke forgjæves, at drage Nytte 
paa det faste Land af en Opfindelse, der gjör den menneskelige 
Forstand saa megen Ære.

Det blev snart indlysende, at den Maskine,- som paa Havet 
kunde angive til Minut Distånserne i Ost og Vest, ogsaa maatte 
kunne udrette dette, endog til Sekund, paa det faste Land. 
Man forsögte derpaa og Udfaldet svarede fuldkommen til Forvent
ningen.

Længden til Lands kan vel findes ved astronomiske Observa- 
sioner; men sandelig ikke til Nöjagtighed uden ved mange Aars 
idelig igjentagne Obscrvasioner.

Formörkelscr i Solen, Maanen, Jupiters Drabanter og Fix- 
stjernernes Bedækning af Maanen bruges, som bekjendt, til 
deraf at udlede Længden, naar nemlig den samme Formörkelsc 
observeres tillige paa et andet i geografisk Længde og Brede be
stemt Sted.

Men hvor ofte observeres ikke disse Formørkelser paa et Sted 
imedens de, formedelst tykt Vejr, blive usynlige paa et andet, og 
atter observerçs Formörkelser paa andre Steder men blive usynlige 
paa det forste, hvis Længde det var man sögte.

Ere endog Omstændighederne heldige nok til at saadanne Læng
de - Observasioner kunde faae Korrespondenter paa andre Steder, 
med hvilke de kunde sammenlignes og Længden deraf kalkuleres*  

Vid. Sel. Skr. 1805. IV Del, II Hafte. B



saa udfordres dog af samme en Mængde , naar man til Sekunder 
kan vide sig sikker paa Stedets sögte Længde.

Med Chronometret derimod vil Længden ikke alene meget 
sikkert, men og meget snart kunne findes, forudsat at det er 
hvad det bor og kan være, nemlig en Maskine, der stadig hol
der Tiden, eller haver en eensformig jævn Gang.

Jeg vil herpaa anforc indlysende Exempler:
> • ' • • •’

Hr. Justitsraad og Professor Bugge anstillede i Aarer 1792- 
Observasioner med er, under Grev Brühls Opsigt, af Josias Eme
ry forfærdiget Chronometer No. 929,

Dette fortræffelige Instrument rirhörtc’ den Tid afgangnc 
Stiftamtmand Hr. Grev Knuth, men lieldigviis er det] siden ble
vet min Ejendom«. De af Hr. Justitsraaden anstillede Observasjø- 
ner, hvilke i en meget lærerig Afhandling findes i Selskabets 
Skrivrer, Nye Samling 4de Deel pag. 583, havde egentlig til 
Gjenstand at undersöge, om ikke Længden afWerslöw i Sjælland, 
ligesaa nöje og i meget kort Tid, kunde findes ved Chronométrer, 
som den tilforn, igjennerrr en Række af Triangler, reducerede 
til Kjøbenhavns Meredian, var bestemt,

Længden af Werslöw var ved de trigonometriske Opmaalin? 
ger funden at \>ære 5" '26" vesten for Kjobenhavn, og Chronome
tret angav den til 5' 25,8'35" —- alrsaa en Forskjel imellem den 
trigonometriske Og Chronometrets Bestemmelse af 0,165" i Tid cg



Il

Hvad enten denne saa ringe Forskjcl skal skrives paa Chro- 
nometrets eller de trigonometriske Operasioners »Regning understader 
jeg mig ikke at bedpmme; men Provens skjonne Resultat viser 
noksom, at Chronometrerncs Opfindelse, og den underfulde Fuld
kommenhed, hvortil de ere bragte, er en betydelig Vinding for 
sikkre og hurtige Længdebestemmelser paa det faste Land.

Pariser- og Greenwich-Observatorier ere ikke alene de æld
ste, men og de berømteste i Europa. Paa disse ere i en Række 
af i oo Aar og derover Observasioner anstillede, hvoraf deres 
Længdeforskjcl indtil enkelt Sekund maatte være at udregne. Den 
var og, uden at mindste Tvivl derom kunde være at formode, 
ansat til 9' 16«. Men i Aaret 1785 d. 24 Maji tiltraidte Hr. 
Grev Brühl en Rejse til Dresden, da den berömte gothaiske Astro
nom Friherre von Zach medfulgte.

Greven tog sit Chronometer med, som gik efter Londons 
Tid. De toge Tilbagevejen om Paris, da de den 11 Novbr. s. A. 
indfandt sig paa Cagniolis Observatorium, som ligger 0,4" vestlig 
for Pariser-Observatorium. Der sammenlignede de den Tid, som 
Chronometret angav, med den, som sammesteds blev observeret, 
og fandt Længdeforskjcllen imellem Paris og Greenwich at være 
9' i9>8/z* Den folgende Dag, altsaa 172 Dage efterat have forladt 
London, blev dem af Grev Cassini paa Pariser - Observatorium 
givet Tiden, og denne, sammenlignet med Chronometrets Lon
doner-Tid, gav atter det Resultat, at Meredianforskjellen imel
lem begge forbemeldte Observatorier var 9' 19,0".
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Da denne Forskjel blev af de franske Hrr. Astronomer an- 
seer at være for stor, og der maaskee i Observatoriets Transit- 
Instrument , ved hvilket Tiden var observerer, kunde være nogen 
Fejl i Henseende til Verifikasionen, saa angav Hr. Mechain tillige 
den Tid han i sit Huus ved korresponderende Hójder havde fundet*  
rg dermed sammenlignet blev Længdeforskjellen 9' 19,75".

Faa Grund af den tilforn antagne Længdebesremmelse af 
16" blev den chronometriske modsagt, som for stor. Mang

foldige foregaaende Observasioner bleve fremtagne og paa ny be
regnede, Der blev appelleret til General Roys Opmaalingery 
som da vare i Arbejde,,

Arnold gjorde siden med er Chronometer en Rejse over til 
Faris, hvilken ikkun varede faa Dage, og efterat alle bevis
ligheder saaledes vare forte,, faldt Dommen aldeles i Medhold af 
den ved Grevens Chronometer givne Længdebestemmelse.

Der er ingen Grund til at kalde denne Sag Í Tvivl, da 
Friherre von Zach offentlig har bekj’endtgjort den i Breve til Astro
nomen Bode, der med alle Bevisligheder har indfort den i sin 
Jahrbuch für das Jahr 1797 pag, 196.

Den i saa lang Tid imellem Observatorierne i Paris og Green
wich, antagne Længde af 9' 16"'blev altsaa ved et Chronometer, 
som havde været paa Rejsen i 171 Dage*  funden urigtig og ret
tet til det sande.,
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Tiî ydermere Bevis for Chronométrées særdeles Gavnlighed 
til Længdcbestemmelser paa det faste Land, kunde jeg end videre 
fremlægge de skjönnc Resultater det afgav for adskillige Steder paa 
en Reise Hr. von Zach i Aaret igoo foretog fra Gotha til Celle, 
Bremen og Lillienthal; men jeg haaber at have anfört nok til at 
godtgjörc hvormeget man derved i Rist utrolig kort Tid kan komme 
Sandheden nær.

Det maatte nu tillades mig ar anfóre det Resultat, som jeg 
til Længdens Bestemmelse imellem Kjöbenhavn og Wangs Præste- 
gaard i Agershuus Stift i Norge har erholdet ved Observasioncr, 
anstillede med et Arnolds Chronometer No, 132, hvilket jeg for 
2 Aar siden hk fra Konstneren.

Forinden min Abreise fra Wang den 17 Februar 1805, bleve 
folgende Observasioncr anstillede, for at finde Chronometrets 
Gang :
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Obscrva-
sionssted og Sand Middag.

Den sande Mid
dags Middel-

Chronometrets
Fejl fra Mid-

Retarda- 
sion fra

Mid delri-
Tid. tid. deltiden. den.

Wang.
Februar 2 12 - 24 - 59,5 12 - 14 - 8,2
- 4I 12 - 25 - 6,5 3 2- 14 - 21’5 HH ioz 45,0" 3)izz
— 5 12 - 25 - 8,5 12 - 14 ’ 26,5 HH ioz 42,0" 3,ozz
— 7 12 - 25 - 10,5 12 - 14 ■ 34)0 * 10' 36,5" 2,7"
— 8 12 - 25 - 10,5 J2 - 14 - 3 «5,6 HH 10' 33,9/z 2,7ZZ
-— 11 12 - 25-11,0 12 - 14 - 39)8 HH 10' 3I,2/Z 0,9"
— .13 Î2 - 25 - 9,0 £ 14 - 37?8 * ioz 31,2" e3ozz
— 14 12 - 25 - 6,5 12 - 14 " 35)7 HH 10' 30,8" 0,4"
— 15 12 - 25 - 3,0 12 - 14 - 32,9 HH 10' 30,1" o>7zz
— 16 12 - 24 - 5,8,0 12 - 14 - 29)3 HH 10' 28,7." i,4zz

■ Middeltallet i,65zz

Kjöbenhavn.
12 - 17 - 34 D

i, -
i * 4Z 50,3"Marts i 12 - 12 - 43,7 &

—r- 2 12 - 17 - 22 D 12 - 12 - 31,6 •* 4Z 5o>4/' HH o,izz
— IO 12 - 15 - 11 12 - 10 - 37,9 * 4Z 33)izz 2,1Z'
-— 12 i2 - 14 - 36,5 1*2  - 10 - 5)7 1 HH 4Z 3°)8zz 1,1"
— 14 12 - 13 - 58,5 II2 - 9 - 31>8l d« 4' 2Ó,7/Z 2,OZZ
— 17 12- 13 - 0 12 - 8 - 39)5 HH 4Z 20,5ZZ 2,OZZ
— '18 I 2 - 12-40 12 - 8 - 2i)7 HH 4Z i8»3zz. 2,2Z/

Middeltallet 1,58zz

Forestaaende Tabel viser, at Cbronometret har holdt en 
saa jævn Gang, som man neppe vilde formode af en saa liden 
Maskine paa en m danske Mile lang, nu og da besværlig Rejse 
og under mange stærkt afvigende Temperaturer. De faa Ano
malier, det har viist, maa billig kaldes ubetydelige. Den ite 
og eden Marts vare desuden Observasionerne i Kjöbenhavn, for
medelst Veirets Mislighed, usikkre.
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Saavel i Wang som Kjöbenhavn er det observeret ved 
Transit - Instrumenter.

Imellem. Observasionerne paa begge Steder blev det ora 
Dagen haaret i Lommen, og om Natten sat i det dertil horende 
Træfutteral, saaledes at Tallet 12 vendte opad og Tallet 6 nedad, 
hvorved' det altsaa bestandig havde den samme Stilling.

X . y ..Ö '' ■ f '

Af Tabellen secs, at dets Retardasion i Wang med et Mid- \/' * ■ 
deltal var 1,65" daglig, eller i 24 Timer, . og efterat Rejsen * 
igjennem Sverfig til Kjöbenhavn var tilendebragt i 13 Dage, bli
des dets daglige Retardasion at være i,58/z. Forskjellen i dets 
Gang i Wang og den det har havt i Kjöbenhavn bliver altsaa 0,07",.

Det maa ellers bemærkes, at imellem den 2den og 10de 
Marts blev en Rej.se gjort til Frederiksværk, paa hvilken Chrono
métrer fulgte, og at Rejsen “ skeete paa en Vogn, som rystede, 
og det saa meget mere da Vejene, efter foregaaende Tovejr, og 
da indtræffende Frost vare meget ujævne. Ikke destomindre beholdt 
Chronométrât sin eens'formige Gang, saa at dets daglige Retarda
sion, saavel i Wang som Kjöbenhavn, er paa det nærmeste den 
samme,

Efterat dets daglige Retardasion af Observasionerne i Wang 
er funden at være 1,65", vil Længdeforsk jellen imellem Kjöben
havn og Wang lettelig være at beregne saaledes:
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Den 16de Februar var det i Wang ved sand Middag foran 
Middeltiden - * - io' 28,7"

Den daglige Retardasion 1,65" udgjör i 13 Dage o' 21,45" 
Chronometret skulde derfor i Wang d, ite Marts 

være foran Middeltiden - • - 10' 7,25"
Den ite Marts befandtes det at værre foran Mid

deltiden i Kjöbenhavn - - 4' 50,3"
Altsaa Længdeforskjellen imellem Kjöbenhavn og

Wang efter ite Observasion i Kjöbenhavn - 5' 16,95"

*■ Paa saadan Maade er Længdeforskjellen imellem disse Steder 
beregnet i efterfølgende Tabel, og udledet af de i Kjöbenhavn 
med Chronometret gjorte Observasioner sammenlignede med den 
sidste Observation i Wang den 16de Februar.,

Middel-Længdeforskjel ~ 5' 18,58''

Observasions- 
dagene i Kjö

benhavn.

Chronometret ef
ter Beregning for
an Middeltidcn i 

Wang.

Chronometret 
efter Observasion 
foran Middeltiden 

i Kjöbenhavn.
Længdeforskjel

Marts i io' 7,25" 4' 50,3" 5Z 16,95"
— 2 jo' 5;6o" 4' 50,4" 5Z 15.20"
— 10 9Z 52,40" 4' 33,1" 5Z 19.30"
— 12 9' 49,10" 4' 30,8" 5Z 18,30"
— 14 9' 45.8o" 4' 26,7" 5' 19.10"
— 17 9' 40.85" 4' 20,5" 5Z 20,35"
— 18 9' 39.20" 4Z i8.3zz 5' 20,90"

Da Observasionerne den ite og eden Marts, som forhen 
anmærket, vare usikkre, vil det være rettest at udelukke samme, 
og da bliver Middel-Længdeforskjellen 5' 19,59"
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'Bruges ikke den i Wang fundne Chronometerets daglige Rf « 
tardasion i,<5" for deraf at beregne hvad det har viist, medens 
det blev observeret i Kiöbenhavh, men Retardasionen paa de obser
varte Dage i Kiöbenhavn tages saaledes, fom den der er funden, 
saa vil der fremkomme en nøjagtig Overensstemmelse i Længde- 
Forskjellen paa de i Kjöbenhavn observarte Dage ; men da man, 
efter denne Maade at beregne Længden, naturligvis maa faae for 
alle de paafölgende Dage det samme, som den forste observerte 
Dag giver, eftersom enhver Chronometerets Anomali ved saadan 
Kalkulasionsmethode bliver hævet, saa er det vel sikkrest at bruge 
den forste Maade, og ansee Medium af sammes Resultater for de 
rigtigste.

Eller om man ikke vilde 'beregne hvad Chronometeret paa 
den affarede Plads bor vise, eiter den Retardasion eller Akselerasion, 
som det der har håvt, hvilken efter foranforte Observasioner var 
minus 1,65" daglig i Wang, saa kunde man betjene sig af den dag
lige Forandring det viser paa Stedet, hvortil man kommer, som 
i nærværende Tilfælde blev 1'58" i Kjöbenhavn.

Men da denne er saa lidet forskjellig fra den daglige For
andring det havde i Wang, saa forbigaaer jeg at opholde mig ved 
nogen Beregning paa denne Maade, da den ikkun vilde give næsten 
det samme Resultat, som tilforn er fundet.

Wangs geografiske Længde er sögt ved en Række af astro
nomiske Observasioner anstillede af mig henved 15 Aar, og disse 
Observasioner ere anförte i adskillige udenlandske Journaler, hvor 

Vid, Sel. Skr, 1805. zr. Dd, II, Hæfte. C
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tiîiïge Resultaterne! til Wangs geografiske Længde paa mange Steder 
■etc beregnede/

■ . /
Saaledcs for Exempefr <

Ï Bodes Jahrbuch für 1795 er af Hr. Justitsrådd Bugge 
anfört Maaneformörkelsen den agde April 1790, hvilken blev ob
serveret saavel i Kjöbenhavn som Wang, af hvilken Hr. Justits- 
naden har beregnet Wang at ligge vesten for Kjøbenhavns Meri
dian i Tid 5Z ee't

Den i Wang den 5te September 1793 observarte Solformør
kelse har Hr Professor Wurm sammenlignet med den i Gorha og 
Greenwich observarte, hvoraf han i von Zachs geographische Ephe- 
merideir III. Band pag. 196 udleder Wang at ligge osten for Pa
ris i Tid 35z 2,7". DaParis ligger vesten for Kjöbenhavn 41' g", saa 
vil, efter rmne Professor Wurms Beregning, Wang ligge vestea 
for Kjöbenhavn i Tid. 5Z 57,3",

ForBemeldte Solformørkelse er og af Dr. Triesneckcr i 
Wien beregnet og anfört i von Zachs geograph. Ephemerid. TIL B> 
pag*  26b, hvor han ansætter Længdeforskjellen imellem Wang og 
Paris at være 35*  i,2zh I Folge deraf bliver Wang vesten for 
Kjöbenhavn 5' 58;8//*

I Gaspari ög Bertuchs geograph, Ephemerid. VIT. B. igoï» 
pag. 334 er Længdeforskjellen imellem Paris og Wang bestemt an
sat atvære i Bue ß° 45' 28zz> hvilket bliver i Tid 35' i>86" Der-
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-af udledes Længdeforskjellcn imellem Kjöbenhavn og Wang at 
være i Tid

Af Jupiters Drabanters Formørkelser observerte i Berlin 
eg tillige i Wang' anförer jeg ikkun fölgende:

1797 den 9de September, Emersion af ite Drabant, Mid-
deltid i Wang *- 9 — — 59^

i Berlin 4 - 10 — 6 -— i8,o

Wang vesten for Berlin * * 0 — 9 — i8>9
Kjöbenhavn vesten for Berlin - 0 — 3 — Ï 1,0

Wang vesten for Kjöbenhavn 0 — 6 — 7’9

1797 den 16de September, Immersion af ite Drabant, Middel-
tid i Wang - 11 — 50 — 10,9
Berlin - 12 — 0 — 16,0

Wang vesten for Berlin - 0 —-ro —
Kjöbanhavn vesten for Berlin -• 0 — 3 — 11,0

Wang 'vesten for Kiöbenhavn - 0 — 6 — 54’1

igoo den 20de Februar, Emersion af ite Drabant, Mid-
deltid i Wang - 7 — 33 ~ 52,4
Berlin - • ' - - 7 — 42 — 25’0

Wang vesten for Berlin - 0 — 8 — 32,6
Kjöbenhavn vesten for Berlin - 0 — 3 —

/
I 1,0

Wang vesten for Kjöbenhavn « 0 — 5 — 21,6
C 2
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dea 15de: Martsi Emersion af ite Drabant, Middel
tid i Wang; - - - 7 — 48 — 24,1
Berlin ** - - " 7 — 57 — o

Wang vesten for Berlin >- - o — § — 35,9
Kjöbcnhavn- vesten for- Berlin - - o -— 3 — ii,o

Wang vesten, for Kjobenhavn, - « o. — 5 — 24,9
w

Middeltallet af disse- ved Formørkelser i. Jupiters Drabanter 
fundne Længdeforskjel imellem Kjobenbavn og Wang çr 5' 57,12". 
Förestaaende Resultater af Middagsforskjellen imellem Kjøbenhavns og; 
Wangs> Meridian ere altsaa folgende 2

Maanefor.mörkelsen den: 2.8de- April 1790- - 5^22,oM
Solformørkelsen den. 5te September 1793. - 5/ 57,3"'
Jupiters; Drabanters Formørkelser - 5' 57,12."

Hvoraf Middeltallet er ~ - 5*  45,47'*
Chronometeret har angivet samme at være » 5' 19,59"

Forskjellen er - *•  - . - 2:5,88/*

Naar man: kjender, og ved idelige Erfaringer finder stadfæstet, 
hvor uvis man. er i at finde Stedernes? Længde paa nogle Sekunder, 
endog ved de astronomiske Observasioner, som kunde ansees for ret 
gode, saa vil Forskjellen imellem den Wangs Længde, som er funden 
ved Observasioner og den, som er given ved Chronometeret, ansees 
for ubetydelig. Lægger man end videre Mærke til den stadige 
Gang, som Chronometeret har holdt saavçl i Wang som i Kjöben-
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havn, saa vil man rimeligvis helde mere til at antage det chrono- 
metriske Resultat for det rigtigster saa. meget mere da. dette ind
til 2,41" stemmer overens med den af Hr. Jusritsraad Bugge imel
lem Kjöbenhavn og Wang direkte beregnede Længdeforsk  jeL

Ved astronomiske Observasi’oner tit Længdens; bestemmelse 
indlöbe saa mangfoldige Omstændigheder, som gjöre Slutningerne 
mislige: Det Uhrs rigtige Gang, hvorefter der observeres—Meri
dianens aldeles nojagtige Betemmelse na ar Transitinsrrument bru
ges og dets fuldkomne. Vrrifikasion-—Øjnenes og Kikkerternes For- 
skjcllighcd —' Fejl, som endnu kunde være tilbage i Planettav
lerne — Omstændigheder under Observasioncrne, der mere eller 
joindre kunde være skadelige eller gavnlige for dem,, som obser
vere paa forskjellige Steder —- Air dette kunde- maaskee nu og da 
ligesaa lettelig summeres til ar foröge Observasionernes Mislighed,, 
som til at hæve samme.. Observasioner fra de: fortrinligste Obser
vatorier afgive idelige. Reviser herfor«

• * ' S ' ■ ' '

. I - ; - • ■

Chronometerets Brug til Længdeobservasioner paa det faste 
Land kan derfor ikke andet end. ansees for særdeles gavnlig.

Der er al Sikkerhed-fór,-, ar naar det i Tiden dertil anven
des, vil Stedernes Længde ikke alene'findes med den Nøjagtig
hed, hvormed det angav den efter de anførte Exempler for Wcrs- 
löw, Paris og Greenwich, men og med en Vinding af Tid, som 
det er umueligt at opnaae ved de sædvanlige astronomiske Obser
vasioner.



Ved de trigonometriske Opmaalinger, som foretages eller 
allerede ere skeete i adskillige Lande, vilde Brugen af Chronome- 
teret blive til megen Forde.el flor den mathematiske Geografi.

Triangelrækken angiver Stedernes Afstand; men naar der 
sporges hvor de ligge paa Kloden, ' udfordres til Besvarelsen een 
eller flere Meridianers og Polhöjders sikkrc Bestemmelse.

Den trigonometriske Opmaaler anstiller til den Ende astro
nomiske Observasioner; men disse kunne ikke blive ret mange*  
naar han ikke for meget skal standses i de trigonometriske Ar
bejder.

Vinteren kan. lian rigtig nok anvende til at maale Jorden 
-paa Himmelen; men sjeldne ere de Længdeobservasioner, som 
han i enkelte Vintre kan faae; og ligesaa sjeldne kunde de kor
responderende Observasioner paa andre bestemte Steder blive, hvor, 
med han kan sammenligne dem, .som det lykkedes ham selv at 
anstille*

"Uvisheden i Længde og Brede kunde derfor lettelig belobe 
sig endog til flere Sekunder, hvilket ikke vilde være vanskeligt ar 
bevise*

Antager man, at der gives omtrent midt i Landet, som 
opmaales, en Meridian, hvis Nøjagtighed paa enkelte Sekunder ved 
mange Aars astronomiske Observasioner er bestemt, og den rej
sende Astronom gaacr ud fra denne Meridian med et godt Chro- 
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nometer, da vil han i meget kort Tid könne afgive sikker Læng
de og Brede for adskillige Punkter^ i Landets Tria-rigelrad. Fra 
disse chronometrisk. bestemte Punkter, vil Længden og Breden saa 
meget lettere og vissere derefter blive at beregne for Triangelra
dens ovrige Dele.

Skulde end ikke den Meridian, hvorfra den rejsende Astro
nom udgik-, med al mathenratisk Vished være bestemt til den Tid 
han foretog saadan Rejse, saa er dog Stedet hvorfra han udgik, 
betragtet som forste Meridian, det Sted, hvortil Triangelradens 
Punkter referere sig. Denne forste Meridians Beliggenhed paa 
Kloden kunde end videre i den kommende Tid bestemmes til 
yderste Nøjagtighed ved flere fortsatte astronomiske Observasioner, 
ethvert Punkt i Triangelraden tilligemed Meridianen selv,. hvorfra, 
man udgik, vilde da faae ydermere Sikkerhed i Længde og Brede,,

Paa denne Maade skulde det neppe blive nødvendigt for 
de trigonometriske Opmaalere at sinkes ved astronomiske Observa- 
sioner. De kunde uafbrudt fortsætte Triangelraden, da Maalet 
©g Beliggenheden paa Kloden, som fra Astronomien skal udledes, 
Meve de Data, som af den rejsende Astronom skulde gives. Ef
ter min Formening vandt derved den trigonometriske Opmaaling 
ligesaa meget i Tid som i Sikkerhed. Den rejsende Astronom, 
skulde ikkun behove faa Aar til Udforelsen af denne Plan.

Saaledes som Söuhret er opfundet til Bedste for Sofarten og 
tillige kan anvendes med megen Fordeel paa det faste Land, saa 
har man og laant af Sovidenskaben et andet for den opfundet In« 
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strument, nemlig Sextanten, hvilken med ikke mindre Forded 
kan bruges paa Landet, efterat man dertil har udtænkt en konstig 
Horizont istedcn for den naturlige, som i Sovidenskaben kaldes 
Kimming.

Hadlay var den, søm opfandt dette yderst sindrige Instru
ment. Det var, som enhver Opfindelse, i sin Barndom noget 
ufuldkomment; men er i den senere Tid ved mange Slags Forbe
dringer voxet til en saadan Höjde i Fuldkommenhed, at det uneg- 
telig fortjener Rang mellem-de fortrinligste instrumenter til Höjde- 
og Vinkel-Mailing.

En berömt Instrumentmager i London, -navnlig Troughton 
har fornemmelig forbedret dette Instrument og indrettet det med' 
dobbelte Limber, hvorved det er blevet end mere stadigt, ikke 
saa let forandrer sig af Solens Hede under Observasionerne, og 
dog tillige er saa let, at det ikke meget betynger den Haand, 
med hvilken -det under Brugen holdes.

Af Erfarenhed kjender jeg Instrumentets höje Værd. For 
henved 4 Aar siden fik jeg fra bemeldte Troughton en saadan Sex
tant af 8 Tomers Radius med, dobbelte Limber, og indfattet 
med Sölv i den Deel af Buen, hvor Graderne ere anbragte. Ind
delingen er saare fortræffelig og en Nonius er anbragt, hvorved 
man læser ligefrem til 10"; og da Nonius indbefatter 59 af In
strumentets Dele, for at kunne angive io", saa er den tillige en 
bedre Kontrol for Instrumentets Deling end om den indbefattede 
færre af Gradbuens Afdelinger.
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Som enhver Spejlbue, giver den Vinkelen dobbelt, naar 
derved observeres i den Sonstige Horizont, man læser Vinkelen 
ligefrem til io", og da dette er det dobbelte bliver den sande 
Vinkel indtil 5" paa Instrumentet at læse. Er man övet i godt 
at aflæse livad Insrrumentet viser, og tillige kan bedömme de 
Middeldele, som Nooiusen ikke ligefrem afgiver, saa faaer man, 
naar Instrumentets Dele efter Bedømmelse halveres, Höjden eller 
Vinkelen til a¿z/.

Da Instrumentet ikke liar Vaterpas og ingen Filamenter, 
der fordre idelig Verifikasion, og dog efterlade Tvivl om deres 
rigtige Stilling; men man ligefrem observerer Sammenstødet af det 
virkelige og det reflekterede Solbillede, og derefter den saa kaldte 
Kollimasionsfejl, hvilken for den givne Vinkel enten er additiv 
eller subtraktiv, saa er og maa man være fuldkommen sikker paa 
Höjdens eller Vinkelens Rigtighed. Dette Instrument er altsaa 
overmaade godt skikket for den rejsende Astronom, og giver ham 
Højderne til en Rigtighed, der. maaskee kunde trodse den, som 
erholdes ved Instrumenter paa fiste Observatorier,

Erden rejsende Astronom forsynet med saadant, jeg siger 
det atter: fortræffeligt Instrument, og godt Chronometer, da vil, 
naar han er gaaet ud fra en bekjendt Meridian, og kommer til et 
fraliggende Sted, hvis Længde og Brede skal söges, det være 
ham nok, naar han ikkun 3 til 4 Timer kan have Sol paa det 
Sted, hvortil han er kommen.

Han tager da korresponderende Höjder, af disse beregner 
han den sande Tid efter Chronometeret paa det fremmede Sted, 

Vid. Sti. Skr. 1805. IV Dth U. Haftt. D
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og af den fundne Tid udleder han lettelig Tidsforskjellen fra Me
ridianen, hvorfra1 han udgik. Af de korresponderende Höjder 
beregner han tillige Stedets Brede, og dermed er det fornödne 
udfort paa det Sted.

Ogsaa det er en betydelig Vinding for vor Tids praktiske 
Astronomi, at man ikke nu, som tilforn, indskrænker sig blot 
til Solens eller Stjernernes Middagshöjder for deraf at udlede Pol- 
höjden De samme Observasioner, som man brugte for at finde 
DhretsTid, betjener man sig og af til Polhöjdens Beregning, man 
faaer den derved saa meget sikkrere, da man har ligesaa mange 
Data for Polhöjden, som man havde korresponderende Höjder, 
ja endog flere, ved forskjellig Slags Sammenkobling af Formid
dags- og Eftermiddags -Höjderne, da Medium af disse Resultater 
giver og maa give Polhöjden til enkelt Sekunds Vished.

Og fkulde end ikke Vejret tillade at man fik korresponde
rende Höjder, til deraf at finde saavel Uhrets Tid, som Pol
höjden, saa vil man dog komme Sandheden temmelig nær, ved 
en eller anden enkelt Solhöjde, som det maatte lykkes Formiddag 
eller Eftermiddag at erholde.

Saavel Breden som Længden kan deraf udregnes, efter 
den Vejledning og de sindrige Formeler, som den nyere prakti
ske Astronomi saa vclgjörendc haver skjenker.

Forenes end videre med Observasioner og Beregninger af 
forommddtç Slags den nyere Maade af Maanedistanserne at finde
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Længden: en Observasionsmethode, som man i de nyere Tider 
ogsaa har begyndt at betjene sig af paa det faste Land, saa er det 
aldeles klart,. at en rejsende Astronom, forsynet i Besynderlig
hed med Chronometer og Sextant af det nyere og forbedrede Slags, 
kan udrette meget, og det i saare kort Tid,

Naar jeg har sögt at bevise Chronometerets Gavnlighed til 
geometriske Bestemmelser paa det faste Land, saa vil jeg naturlig
vis have forudsat, at Chronometcret maa være godt og af forste 
Slags ; thi ikkun under dette Vilkaar ville de Længder, som dçt 
angiver, være rigtige.

Der gives forskjellige Chronometcre og til forskjellige Pri
ser. Arnolds Priser ere fra 35 til 100 Guineer, naar de ere i 
Sölvfutteral; men fra 50 til 120 Guineer i Guldfutteral,

Det Chronometer, som jeg har brugt til at finde den an- 
förte Længdeforskjel imellem Kjöbenhavn og Wang er af forske 
Slags, og er betalt i London med 100 Guineer eller 105 Pund.

Denne Forskjellighed i Prisen hidrörcr fra det större eller 
mindre Antal af gjennemborede Juveler, hvori Tappene gaae, li
gesom og af det mere eller mindre møjsommelig forarbejdede Ud
losningsværk, og Kompensasion. Rimelig har man at vente större 
Nøjagtighed af det kostbareste og altsaa bedst forarbejdede Slags.

Men ligesom det er nødvendigt til den hensigtede Nytte at 
man söger Chronometeret af forste Slags, saa bör man og gjöre

D 2
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bekjendt med den rigtige Maade, hvorpaa disse saa delikate 
Konststykker skulde behandles.

Astronomen bor ikke alene kunne bruge sine Instrumenter, 
men han maa og vide rettelig at behandle samme, det sidste er 
vel mindre Konst end det forste.

Der kunde maaskee for nogle blive gavnligt, om jeg her 
fremsatte nogle Forskrivter til Chronometerets rigtige Behandlings- 
maade, hvortil jeg selv er bleven vejledet ved nogen i Uhrmage- 
riet erhvervet Kundskab, som og af den Erfarenhed jeg fik ved 
Brugen af mine a de Chronometers,

Chronometern er i Grunden intet andet end et Lommeufir, 
der gaaer fuldkommen æqvabilt, og som altsaa svarer til sit Navn: 
at være Tidholder og Tidmaaler. Det maa som et Lommeuhr 
have Træk- og Spiral-Fjedre, ligeledes den saa kaldte Uroe.

I Chronometeret bestaaer Uroen af folgende væsentlige Dele:

1, Udlosningsværket for Stighjulet, hvilket ikke i alle Chrono- 
metere er af lige Mekanisme.

s. Hjulet eller Cirkelen, som svinger frem og tilbage, hvilket 
Hjul kaldes Regulatorenä

3, Spiralfjederen.

4*  Kompensasionen.

5. Tvende Kugler eller Skruer, hvorved Gangen kan stilles for- 
tere eller langsommere.
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Chronometeret haver ikke det saa kaldte Rokkerværk, hvor
ved Spiralfjederen kan forlænges eller forkortes; i forste Tilfælde 
til at gaae langsommere, naar det gaaer for fort, og i andet at 
gaae fortere naar det gaaer for langsomt.

Spiralfjederen beholder altid den samme Længde, som den 
har faaet fra Konstneren; men for at bringe Ühret til ar gaae for- 
tere eller langsommere er i Periferien af Regulatoren anbragt ide- 
Kugler eller Skruer med temmelig störe Hoveder, disse vil jeg 
kalde: Stilskruerne; naar samme noget udskrues, bliver den ud
vendige Periferi af Regulatoren foröget og fölgelig behöver den 
længere Tid til at fuldfore sit Sving, Uhrct gaaer da langsom
mere. Det modsatte finder Sted, naar disse Kugler indskrues- 
Ved disse edc Stilskruer eller Kugler er det altsaa at Chronome- 
trerne stilles til at gaae fortere eller langsommere, hvilket den, som 
betjener sig af Chronometcret, selv bor kunne forrette. Naar 
Chronometcret ikke gaaer, og Regulatoren fölgelig staaer stille, 
findes den ene af disse Skruer at vende imod Tallet 12 paa Ziffer- 
pladcn, og den anden imod Tallet 6.

Naar det ved disse Skruer skal stilles, maa man være op
mærksom paa at begge stilles eller skrues ligemeger, Man betje
ner sig dertil af en hin Skruetrækker, hvis Flade ikke maa gaae 
trangt i de paa Skruerne gjorte Indsnit, hvorved man lettelig 
kunde komme til at give Regulatoren et skadeligt Ryk frem eller 
tilbage. Da saadan Ud- eller Indskruen ofte maa skee yderst 
ringe, f. Ex. ikkun af Skruens Omgang, naar det blot gjel- 
der enkelte Sekunder i Chronometerets Gang» som skulde rettes, 



saa gjör man vel i paa Skruetrækkeren at anbringe en Viser af 
-omtrent 2 Tomers Længde og af Tykkelse som en fiin Knappe
naal, hvilken man sætter nær hen til Skruetrækkerens Hæfte, der
ved seer man lettere den Omdrejen, som Stilskruerne gives.

Skal Gangen ved disse Skruer rettes, er det fornødent at 
Chronometeret bringes i Staae, hvilket skeer saaledes: En tynd 
Naal holdes til Regulatorens Velvbom, der hvor den er rundt af
drejet. Den Friction, som dette frembringer paa samme, gjor 
at den standser. At holde Naalcn til Regulatoren selv, medens 
den har sit raske Sving, kunde let foraarsage et voldsomt, og 
altsaa höjst skadeligt Stod i denne Chronometerets vigtigste og höjst 
emfindtlige Deel.

Naar Regulatoren saaledes er bragt i Hvile, vil man uden 
Vanskelighed kunne behandle dens Stilskruer. For at finde om 
begge Srilskruer ere rigtig stillede . imod hinanden, pröver man i 
en vis bestemt Tid, f. Ex, i 24 Timer, Chronometerets Gang,
naar det staaer paa Tallet 6, Det er at sige: i samme Stilling, 

det hænger. Og atter i 24 Timer, naar det staaer paa
Tallet 12, saaledes at Pendanten vender ned ad. Skulde det i 
forste Tilfælde gaae fortere end i andet, er det Tegn til at Skruen 
ved 6 er for meget indskruet.

Dette er rigtig nok det modsatte af hvad som finder Sted i 
et almindeligt Lommeuhr; thi gaaer det fortere naar Tallet 6 ven
der nedad, er det Tegn til at Regulatoren i den nedad vendende 
Deel er for tung, og i modsat Tilfælde for let. Men da Regu



31

latoren i et Chronometer gjÖr i sit Sving frem og tilbage næsten 
en heel Omgang, saa maa Gangens Ujævnheder i de anforte 2de 
Stillinger rettes paa den anforte Maade»

Dette har jeg fremsat for at forebygge den urigtige Frem- 
gangsmaade, som vilde fåae Sted,*  naar man rettede Chronome- 
rerets Gang i bemeldte Tilfælde efter Uhrmageriets almindelige 
Regler.

I mit Emeryske Chronometer ere disse Stilskruer af Guld, 
formodentlig for derved at være tungere. Folgen deraf er, at 
disse Skruers mindste Vriden giver en större Forandring i Chrono- 
meterets Gang. I Arnolds Chronometer derimod ere Stilskruerne 
af Staal, og kunde vrides omtrent Omgang naar 3 til 4" i 
Chronometerets Gang skulde forandres til det fortere eller lang
sommere.

Chronometeret bör saa meget som mueligt holdes i den 
samme Stilling j thi det er ikke mueligt, i det mindste har det 
ikke lykkedes mig, at bringe det til samme Gang naar det ligger 
paa Kassen, som naar det hænger eller staaer paa Tallet 6. Begge 
mine Chronometere gaae 4 til 5" fortere i 24 Timer, naar de 
ligge paa Kassen, end naar de staae paa Tallet 6. Dog har dette 
fornemmelig Sted om Vinteren, naar Olien er stiv af Kulden,

Aarsagen til dette troer jeg at finde deri at Regulatoren haver 
mere Friction naar Chronometeret staaer paa Tallet 6 end naar det 
ligger paa Kassen,



I forste Stilling ligger den med sin Tyngde paa begge 
Tappe, i andet derimod hviler den paa Enden af den ene Tap, 
Frictionen er da mindre, og fölgelig er den Modstand, som den 
gjör mod den Kraft, der vedligeholder dens Sving, formind
sket, den löber altsaa lettere frem og tilbage, og fölgelig acce
lererer noget mere end naar denne Modstand er storre.

For paa Rejser at kunne beholde Chronometcret i samme 
Stilling, vil det være gavnligt at man bærer det i en dertil gjort 
Lomme, som anbringes ovenfor den sædvanlige Vestelomme. 
Det beholder, ved saaledes at bæres, den samme Stilling enten man*
sidder eller staaer, og faaer tillige et blödere og mere roligt Leje, 
end naar det bæres som andre Lommcuhre. Om Natten opstiller 
man det i det dertil hörende Træfutteral, saa at Tallet je ven
der opad.

Foruden de anförte c de Stilskruer paa Regulatoren haver 
den end videre til Kompensasionen ade Skruer, hvilke, naar Regu
latoren er i Hvile, vende imod Tallene 3 og 9 paa Zifferpladen.

Spiralfjederen forandrer som bekjendt sin Længde, ved de 
forskjellige Temperaturer, hvoraf naturligvis folger, at Uhret maa 
gaae langsommere i Varmen, som forlænger Spiralfjederen, og for
tete i Kulden, som forkorter den. Kompensasionen til at hæve 
disse for Uhret saa skadelige. Ujcvnheder er .anbragt paa Regulato
ren, og bestaaer af ade med Regulatorens Hjul koncentriske tynde 
Böjlcr, der ere fæstede til Regulatoren i deres ene Ende, men 
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ere löse og bevægelige med den anden Ende, paa hvilken cr an
bragt en Kugle eller Skrue med et stort Hoved.

Disse Böjler ere gjorte af sde Slags Metaller: Staal og 
Messing, eller Staal cg Zink, sammenloddede tæt til hinanden, 
saalcdcs at Staalet vender indad til Regulatorens Center, Messinget 
derimod udad.

Hver saadan sammensat Böjel udgjör henved den 4de Part 
af Regulatorens Periferi.

Da Udvidelsen af Messing forholder sigtil Udvidelsen af Staa
let som 121 til 74, saa maa deraf folge at den Ende, som ikke er 
fæstet til Regulatoren, maa bevæge sig indad tildens Center ved en 
tiltagende Varmegrad, fordi Messinget, som er udvendig paa 
Bojlen, udvider sig mere end Staalet, som udgjör Bojans indven
dige Deel. Kuglerne, som ere anbragte paa Bojlerncs löse 
Ender vilde derfor ved den forögede Varmegrad ligeledes give 
sig indad til Regulatorens Center, og derimod længere fra sam
me i Kulden,

Saaledes bliver da Regulatorens Svingnings Periferi min
dre i Varmen end i Kulden.

I Folge dette vilde, naar ingen Spiralfjeder var, Uhtet 
gaae fortere i Varmen end i Kulden. Spiralfjederen derimod 
bliver længere i Varmen og sinker Uhrets Gang, i Kulden haver 
den en modsat Virkning. Saa meget altsaa, som Spiralfjederen 

Sel. ¿¿r. 1805. iy. Del, II. Htfte. E
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ved dens Forlængelse i Varmen sinker Uhrets Gang, saameget skulde 
hine paa Bojlerne anbragte Kugler, som i Varmen gaae indad, 
paaskynde den. Naar disse ade Ting saaledes godt balansere hinanden 
er Uhret rigtigt kompenseret, og lider ingen Forandring i dets 
Gang ved Forandringer af Varme og Kulde.

Kuglerne paa Böjlerne kunde skrues ind og ud, og derved' 
rettes Kompensasioncn saaledes: ar f. Ex. Kuglerne skrues ud der
som Uhret gaaer for langsomt i Varmen , thi da vilde disse Kug
ler ved at gjöre et större Sving, komme nærmere til Regulato
rens Center, og derimod begive sig længere ud fra Centeret i Kul
den.

Den modsatte Skruen finder Sted naar Uhret i Varmen 
skulde gaae for fort.

i

Denne Rettelse i Kompensasioncn er yderst vanskelig og for
drer megen Tid og Móje. Den bor derfor ikke foretages af no
gen uden Konstneren selv, med mindre den Angjeldcnde haver 
dertil den fornödne Kundskab og Behændighed.

At stille eller verifisere Kompensasionen gjores desuden 
saa meget vanskeligere ved den vigtige Rolle, som Olien spiller i 
alle Uhre, og fornemmelig i dem, hvor man fordrer saa megen 
Nøjagtighed som hos Chronometeret.

■ , ■ \
Ved Forandring i Temperaturen voxer eller aftager Oliens 

Sejhed—bliver stivere i Kulden, men mere smidig i Varmen.
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I Kulden altsaa forogcr den Fri etionen, Regulatoren faaer derved 
mindre Kraft, den svinger fölgelig i mindre Bue, Uhret gaaer 
saaledes fortcre. I Varmen finder det modsatte Sted.

Denne Oliens Forandring er ikke til alle Tider den. samme, 
jo længere den haver været i Uhret og derved tiltager i Ureenhed 
og Sejhed, desmere frembringer den skadelige Virkninger og kan 
ikke paa nogen Maade kompenseres.

Heraf folger: at naar Kornpensasionen skal verifiseres, det 
er: naar forbetneldte Kugler paa Regulatorens af ede Metaller
sammensatte Bojler skulde stilles og skrues indtil Temperaturens 
Indflydelse paa Spiralfjederen er hæver, da maa Uhret ingen Olie 
have; forst efter Kompensasionens Fuldbringelse gives Uhret den 
fornödne Olie. Lettelig vil man derfor indsee at dette er et Værk, 
som fornemmelig tilhorer Konstneren. -

Der maatte indvendes : saa var det da bedst at Chrono- 
metrerne aldrig fik Olie. Dertil vover jeg at svare: Saadant bliver 
nok aldrig mueligt; men mueligt var det maaskee nu, da Ma- 
thematikeren og Mekanikeren synes i Chronometrien at have naaet 
den mueligste Höjde, at og Chemikeren vilde række en hjelp. 
som Haand og anvise til Chronometerers Smörelse en Flydenhed» 
som hverken æder Metallet eller bliver sej.

Olie i Chronometrerne anseer jeg af 2d.e Aarsager nødven- 
dig: i. For at hæve Frictionen og forebygge Tappenes og Udlos
værkets Slidning; 2. Fordi det, under den omhyggeligste'Be- 

E 2
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handling, dog ikke kan forebygges, at jo det fineste Stöv træn
ger ind i Chronometeret. Naar da saadant Stöv samler sig i Tap
hullerne, vilde Tappene klemmes og gaae trangt. Er derimod 
Olie brugt, vil den imod.tage Stövet og holde det paa sin Over
flade, eller udskyde det Stöv} som havde samlet sig i Taphul
lerne.

I Folge heraf var det maaskee for Uhrmagerne en Advar
sel paa rette Sted, at de gjöre bedre i at give Taphullerne for
meget end forlidet Olie og altid saanieget, som Taphullets 
Forsænkning kan imodtage,

X -,

En större Deel Olie bliver ikke saa hastig sej, og det ind
trængende Stöv har ikke saa megen Virkning paa en större 
Mængde ÜRie som paa en liden Deel, til at gjöre den ureen»

Hvor nödvendig Olien er til Chronometrcrne har jeg af 
çgen Erfaring lært, og det maatte tillades mig her uat anfore 
samme. .

Da jeg forst i Aaret iSo$ fik fra Arnold det Chronometer, 
hvormed foranförte Længdeobscrvasion imellem Kjöbenhavn og 
Wang er anstillct, satte jeg det strax under Observasion. De for
sti ede Maaneder vedligeholdt det en særdeles jevn Gang, men 
derefter blev det saa urigtigt at det fejlede nogle Sekunder, snart 
frem snart tilbage, i 24 Timer. Jeg havde bemærket, at Arnold 
havde givet Taphullerne saa megen Olle, som de kunde modtage, 



men i Udlosningsværket var intet Tegn til at Olie var 
brugt.

Da bine betydelige Urigtigheder i dets Gang indtraf, sög- 
te jeg at finde Aatsagen. Jeg aabnede det og med et godt For
størrelsesglas betragtede Udlosningsværker. Saavel paa Tænderne 
af Stighjulet, hvilket er af Staal, som og omkring Stighjulet paa 
lille Bådenen, opdagede jeg et rödt Stöv, hvilket jeg ikke kun
de andet end antage for Rust, med en fiin Pensel afbörstede jeg 
dette, og gav Udlosningsværket en liden Draabe Olie. Dette hav
de den gode Virkning at Chronometeret antog sin forrige cens- 
formige Gang, og har siden holdt sig meget godt.

I
Uden denne Fremgangsmaade skulde min Dom om dette 

Chronometer bleven meget ufordelagtig og jeg dermed anseet mig 
meget bedragen af Arnold. ~ _ .3

Fn 'rigtig Behandling med Chronometeret fordrer altr.'-a at 
dets Udlosningsværk, engang hvert Aar, var det end hvert halve 
Aar, maa have frisk Olie,, og for-at udfore dette raader jeg tii 
folgende Fremgangsmaade.

Chronometeret bringes i Staae , saaledes sçm tilforn er 
viist.

Derpaa afvisker man med en Pensel det urene tilige- 
med den gamle Olie paa den halve Deel af Stighjulet, som ven
der fremad ; sætter Chronometeret paa- ny i Gang ved at vende det 
hurtig om dets Center, standser det atter, saaledes at den anden



38

halve Deel af Stighjulet vender fremad, igjentager dette saa ofte 
indtil map seer at Stighjulet er fuldkommen reent. •

— ' ' 1 ■ _ * - *

Den Pensel, man dertil bruger, afklipper man i Enden, 
.~saa at den er but, og forinden den bruges renser den vel for 

de afklippede Haar og al Ureenlighed.

Naar Stighjulet saaledes er renset, sætter man Chronometret 
‘iGang. Derefter tages en ril Enden særdeles tyndfiler Sraaltraad, af 
Tykkelse som en fiin Haarnaal, paa hvis tyndfilede Ende er bojet 
et Öje, ikke srörre end at den fineste Naalspids kan stikken deri. 
Paa dette Öje tages af den fineste Provence-Olie en Draabe ikke 
större end er lidet Sandskorn. Denne Draabe holdes til Stighjulets 
Tænder, soin under dets Gang tager ril sig den Olie, som var i 
og udenom Staaltraadeils Oje, hvorvçd det faaer den fornödne 
Salvelse. ‘Andre Dele end Stighjulet trænge ikke til at forfriskes 
med Olie. Tappene og det mere faae ved Chronometerets Renovat- 
sion saa meget, som behoves til nogle Aar.

■ ■ . , ■ i- .

Chronometeret bor aldrig aabnes uden i et reent og for om
svævende Stöv frit Værelse.

Dét l)ör desuden aldrig aabnes uden Nodvendighed fordrer 
at Stighjulet skal have Smorelse, eller dets Gang til der for- 
tere eller langsommere rettes ved Regulatorens ade Stilskruer.

End ikke den Deel, som dækkes ved Glasset, maa uden 
Nodvendighed aabnes, ,saa at Zifferpladen bliver blotter; Stöv 



og Urcenligheder kan derved, saa let lægge sig paa den, dette 
komme imellem Sekundviseren og Pladen, hvilket rimeligvis vil 
foraarsase Skade. Men skulde man erfare at saadant havde lao-t 
sig paa Zifferpladen, eller fæster sig til Sekundviseren bortforer 
man dette med ovenbeskrevne Pensel, og saa meget som mueligt 
bruger en let Haand, da man imidlertid lader Chronometerct ved
blive at gaae»

/

Naar Chronometeret optrækkes maa det holdes ganske stiller 
imedens Nögelen omvrides. Dets Udlosningsværk er af den Be
skaffenhed, at det kan standses naar man i Haanden giver det en 
cirkulær Bevægelse om dets Center.

4 4

Naar det derimod er gaaen i Staae enten ved Forglemmel
se af Optrækning, eller andre Aarsager, saa vedbliver det at staae, 
om man endog optrækker det, indtil det har faaet en cirkulær Be
vægelse.

Sekundviseren maa aldrig vrides frem eller tilbage, men 
vil man have Viseren stiller, og det til bestemt Sekund , bringes 
Chronometeret i Staae paa anförte Maade, Minut- og Time-Viserne 
stilles derefter paa de Tal de skulde vise, og naar Stillingen skeer 
efter et andet reguleret Uhr, iagttager man det Öjeblik, da 
Uhret kommer til den Sekund, Minut og Time, hvortil Chronome
teret blev stillet, og da öjcbliklig gjör én sirkulær Bevægelse med 
Chronometeret, som derved begynder at gaae.
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Minutviseren kan ligesaavel uden Skade vrides tilbage som 
frem.

Naar Chronometeret, efterat have været i Staae,’ sættes i Gang, 
antager det ikke sin rette og bestemte Gang inden 24 Timer, först 
derefter vil dqt gaae eensformig.

V ■ /

Disse ere de Forskrivter for en rigtig Behandlingsmaade med 
Chronometerct, som jeg troede kunde blive gavnlige for dem, der 
ikke ere vante , eller af Erfarenhed have lært at omgaaes dermed.

Maaskee kunde disse og blive nyttige for en eller anden med 
Chronometrien ubekjendt Uhrmager, naar han vilde vove at reno
vere disse Konstværker.

' i ' . ■ ■ ' ■
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