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I. Udsigt over de betydeligste Mærkværdig
heder ved Cometer.

(kometer have formedelst deres Sieldenhed og besynderlige Ud

seende tildraget sig alles Opmærksomhed. Cometernes Kierne 
eller Hoved ere skinnende, og det er omringet af en lysere 
Taage, som sædvanligen har en merkelig Længde, og kaldes 
Halen; den er lige ud for Solen, og bliver bredere og bredere 
men tillige Svagere. Halens Dannelse kan og forestilles sois en 
Parabole i hvis Brændepunct Cometen omtrent findes. Den ligner 
fuldkommen en Nordlys-Stribe ; og er saa tynd, at man ofte 
kan see Fixstierner igiennem den.

I

Cometers Hoved eller Kierne*
Kometers Hoved eller Kierne er ofte rund og skarp begrænd- 

set; men ofte er den slet begrændset og ujevn i Kanterne, saasom 
1665 og 1682 (n). Kiernens Glands er ofte foranderlig; ofre 

a) Mémoires de Paris 1699. pag. 63.
r/J Sel. Skr. V Deel, I Hafte 1807. T 



bliver den svagere og svagere; Undertiden svækkes ei Gland- 
scn, omendskiont Cometen er gaaet længere bort og Kiernen er 
betydelig mindre (¿). Kiernen af Kometen 1577 var a^ en saa 
stærk Glands, at den endog kunde sees for Solens Nedgang (/:) 
Cometen 1-44, som har været en af de klareste, har man og kün
det seet om Dagen (d). Ï Almindelighed er Kiernens Glands srörre 
og klarere jo nærmere den er ved Solen, og Halen længere (/?). 
Cómeteme 1665 og 1680 vare runde og fuld oplyste i en Fra
stand fra Solen af 22 Grader (/). Cometen 1744 har manseet ikkun 
halv oplyst som Maanen i Qvarter-Skifterne (g).

Georg Phranza fortæller meget omstændeligen, at man i Eg
nen af Constantinopel i Aaret 6962 efter den Constantinopolitanske 
Ære, eller Tids Regning, som svarer til Aar efter Christi 
Fodsel 1454, har efter Solens Nedgang seet en Comer som gik 
fra Vesten mod Ösren med en meget lang Hale. Denne Comet 
nærmede sig til Maanen og formörkede den (*). Man kunde

b) Hevelii Prodrom Cornet p. 8, og Cometographia p. 344,

e) T. Brahe. Progymnas ; pr af. Hb. 2»

d) Cheseaux Traité sur la Comète 1744. pag, 138,

e) Mémoires de Paris 1702 p. 149.

f) Gregory astron» phys. p» 399.

g) Mémoires de Paris 1744. fag, 303 tø* 304.

•) Simocottæ historia Mauricii Tiberii lmp. lib PII, item Gcorgîi Phranzæ 
Chronicorum de ultimii Orientait* imperii temporibus lib» 111, edente I. 
Pontana» Ingolstad, 16Q4 lib» 3. cap» 20 pag. 202. Æstate anili 
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maaske spdrge, hvorfor et saa mærkeligt Phænomene cl er blevet 
bemærket af de vestlige Nationers Astronomer og Histori skrivere. 
Denne Comet har været nærmere ved Jorden end Maanen, og 
dens Parallaxe har været stórre end Maanens; af den Aarsag har den 
kunnet formorke Maanen i Constantinopel uden ar formorke den 
i Italien, Frankerig og Tydskland. Dersom den af Phranza, 
anförte Formørkelse er indtruffet henved Fuldmaane, omtrent Klok
ken 9 om Aften, da var Maanen ikke endnu opstaaet i de vest
lige Lande; eller den var i der mindsre nær ved Horizonten, og 
Skyer og Dampe have kunnet forhindre Observationen ; alt dette 
beviser at Cometer ere mórke Legemer, og ar de ligesom Pla
neterne laane deres Lys fra Solen; og om man ei al Tid seer 
deres aftagende og tiltagende Lys, saa kan det enten komme der 
af, at de ere mindre og længere borte fra Jorden, eller og at 
deres enten rettere eller lysere Dunstkreds og Hale hindre os fra 
at see det.

Hev el, som var en nöiagrig Observator, og som brugte 
meget gode, omenskiöndt ei farvefrie eller achromatiske, Kikkerter 
af 50 til So Fods Længde har bemærket, at der i Cometers

6962, Christi Î45Ô, Cometes supra korizontem qvotqvoj vesperis 
statim post occasum solis, in rhomphea similitudinem opparere cocpit 
Qvi plenum Irina or hem subiens, eclipsin efficiebat juxta or dinem et 

tnoturn solitum in orbem luminum coelestium. Qyidam cometam hunc gladii 
speciern exprimiere, et ab occidente in orientem moveri, ac luna appropin- 
qvare, defeetionisque illius tenehras videntes, it a rem interprétait 
sunt. etc. At Aaret 6962 ikke kan være 1450, men 1454, der. 
otn kan man efteisee /í. Pilgram callendaiium Chronologicuin Wien 
1781 pag. 44.

T 2
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Kierne var mörkere Striber eller som han udtrykker sig Sprækker 
(Â). Denne stærkere og svagere Oplysning viser, at Cometernes 
Overflade ei er jevn, men maae have Ophoininger og Fordyb
ninger.

Størrelsen af Cometers Kierner er meget forskiellig. Efter 
Kong Demetria Dod i Syrien 152 Aar fór Christi Fodsel var der 
en Comet som man ansaae saa stor som Solen (?'). Den arabiske 
Astronom Hali Ben Rodoan har 1006 observeret en Comet; som 
var fire Gange större end Venus, og kastede saa meget Lys, som 
Maanen i Qvarter-Skifte. Cardan fortæller det samme om Có
meteme 1521 og 1556 (F). T Brahe var den forste som ved 
astronomisk Opmaaling bestémte Diameteren af Cometen 1577 at 
være 7 Minutter eller omtrent en fierde Deel af Solens og Maanens 
Diameter. Dernæst fandt Hevel Diameteren af Cometen 1652 i 

Begyndelsen at være 30 Minuter og altsaa saa stor som Maanen. 
Gradevis tog den af, saa at dens Diameter til sidst ikkun var i 
Minut (/). Han har været af den Mening, at denne Comet 
har været den srörste af alle dem , som nogensinde har været at 
see (w). De fleste Cometers Kierner ere sædvanligen meget min
dre og af synlig Störreise som Fixstierner fra 1 til 5 Störreise.

h) Hevelii Prodromus Cometograph. p, 56. Comet, p. 314 og 721,

j) Seneca qvast. natur, lib. 7 cap, jj.

Cardanus de varietate rerum lib, 4. cap. 69.

J) Hevelii Cometographia p, 347.

m) C' p. 32S*
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§ 2

Cometernes Halen

De Cometer som ere smaae og ikkun kan sees i faa Dage have 
enten ingen bemærkelig eller meget korte Haler. De som ere 
stórre og sees i længere Tid, have og længere Haler, hvilke 
sædvanligen ere lige, men undertiden noget boiede og allersrörst 
naar de ere gaaede forbi Solen. Cometen 1456 havde en Hale 
paa 60, og den 1460 paa 56 Grader. Cometen 1618 havde en 
Hale, som efter Keplers Observationer var 70 Grader lang, men 
eiter Longomontcms Observationer 1040 den 10 December 161 g. 
Cometen af i6go, som har været en for sin Storrelse meget 
mcrkelig Comet, har havt en Hale, hvis Brede ved Kiernen —7 
3 Minutter, ved den yderste Ende zzz 120 Min. eller 2 Grader, 
og den var 70 Grader lang, eller rakte næsten over den halve 
Himmel. Cometen 1744 blev allerforst observeret i December 
1743 som en Stierne af 3 Storrelse uden Hale. I Januar 1744 
var den som en Stierne af anden Storrelse og Halen 20 Grader 
lang; i Februar var den som en Stierne af forste Störreise. Den 
19 Februar var den 300 lang og deelt i flere Grene som en stor 
Vifte («). Denne Comet har været den skiónneste og störste i 
det forbigangne Aarhundrede.

I de sydlige Lande, hvor man har en renere og klarere 
Luft, kan man endnu tydeligere see Cometernes Haler og de 
synes at være længere.

«) Cheseaux Traité sur la Compte 1744 155»



Igo

Cometen i6go syntes i Constantinopel at have en Hate, 
som var 28o længere end i Paris. Cometen 1759 syntes i det 
nordlige Europa med en kort Fíale 123 Grader. I Montpellier 
saaes Halen af 20 Graders Længde. Halen af Cometen 1769 
blev observeret i Paris af 6o°, i Bologne 70o, paa Isle de Bour
bon 97o, og af Pingre som var til Soes imellem Teneriffe og 
Cadix 90o lang (o).

Seneca har allerede vidst, at Comerernes Haler ere saa 
tynde, at man kan see Stierner igiennem dem (/?). Da man opfandt 
Kikkerter er denne Sag ydermere ved Observationer bekræftet af 
Hevel (7) og af Weidler (r) ved Cometen 1742.

Comerernes Haler ere ofte boiedc i den yderste Ende, man 
har endog seet nogle der have havt en Dannelse som et latinsk 
S, hvilket dr/a Nux har observeret paa Oen Bourbon 1769 og Pin
gre paa samme Tid seet det samme (r).

Cardan (t) Snellius (w) Kepler (y) Hevel (x) og PKeidler (y) 
have ved Cometer seet en lysere Stribe i Mitten af Halen,

o) Mémoires, de Paris 1769 og 1775*.
p) qvast. nat. lib, y. cap. 18.
q) Hevelii Comctogra ph. p.
r) Weidler instit. astron, p,

s) Piftgre Cométographie. Tom 2 p. T93
t) Cardan de variety rerum L. 14 cap, 69.
u) de Cometa 1618 cap.
v) Physiolog: Cornet, pag. 102.
x) Cometog. p. 458 og 508.
y) Weidieri instit, astron, pag. 368.

z



hvilken de beskrive ligesom foranderlige og udbrydende i Flammer. 
Er modsat Phænomen har Guiltelmini bemerket, nemlig en mörk 
Axel eller vel rettere en sort Kegle midt igiennem Hale (s). Det
te har uden al Tvivl været den coniske Skygge af Cometens morkc 
Legeme.

Comerernes Haler ere et meget beundringsværdigt Phænomen. 
Newton, Halley, JHhiston og flere antage, at Solheden, alt som 
Cometen nærmer sig til Solen, udjager flere og flere fine Dampe, 
hvilke deels ved den forögede Varme, deels ved Indtrykket af Sol- 
straalerne, blive trykkede og forte bag efter Cometen. Hl air an 
holder for, ar Cometen ved at komme nær til Solen, trækker 
en Deel af Solens Atmosphære til sig, hvilken ved Solstraalernes 
Stod drives bagefter Cometen. Der synes vanskeligt, at begribe, 
at de finere Sol-Srraalcr ved deres Stod kunde stode saameget paa 
den grovere cometiske Atmosphære , at den maatre folge bagefter 
Cometen. Da Comerernes Haler falde lige ud for Solen eller i 
Cometens Skygge, saa kan den ei oplyses af Solen, men maae 
have sit Lys fra sig selv, hvad enten den saa cr af en electrisk 
eller phosphorisk Beskaffenhed. Begges Virkninger kan foröges ved 
Nærmelsen til Solen, og derfor er Halen bredest og længst ved 
Cometens Perihelium. Men hvorfor falder Halen altid lige ud 
for Solen? Maaske har denne Cometernes lysende Atmosphære 
ingen tiltrækkende Kraft, ingen Affinitet til Solen, men snarere en 
frastödende Kraft fra Solen, og af den Aarsag kunde falde paa 
den modsatte Side eller lige ud for Solen. Egemligen kiender man

i) Guilielmini Opera Tome i png, 44.
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Ikke nogen gandskc fyldcstgiörende Forklaring over Cometernos 
Haler og deres mærkværdige Phænomener.

§• 3
Cometernes Bevægelse»

Det forste man bemærker en Comet er den liden, men 
bliver storre og storre jo nærmere den kommer til Solen. Có
meteme 1665 og 1680 har man sect indtil 220 Frastand fra Solen. 
De gaae forbi Solen, og blive igien sigtbare paa den anden Side 
af Solen, og da er Halen allerstørst; de gaae derefter længere 
og længere bort og forsvinde. De ere at see snart i længere, 
snart i Kortere Tid; det længste Tidsrum har været 6 Maaneder. 
Den meget merkelige Comet 1680 blev forst seer den 4 Novem
ber; i Begyndelsen gik den meget langsom, derefter 5 Grader 
daglieen. Den gik forbi Solen eller var i sit Perihelium i Be
gyndelsen af December. Der efter var den igen at see paa den 
anden Side af Solen og gik dagligen 5 Grader. Den tog der 
efter af i Hastighed og Srörrelse, og forsvandt i Midten af Marts 
x68i. Cometen 1652 gik ved sit Perihelium 11 Grader dagligen, 
men siden ikkun 3 Grader. Cometen af 1760 gik dagligen 41 
ogden af 1470 dagligen 120o efter Re^iomontaus Observationer (a). 
Cómeteme gaae snart fremad efter Himmeltegnenes Orden fra 
Vesten imod Osten, snart imod Himmeltegnenes Orden eller til
bage fra Ost til Vest. Cometernes Gang er ci som Planeternes 
bunden til Dyrekredsen eller til Ecliptiken, men de kan blive at 
see paa ethvert Sted paa Himlen og i ethvert Stiernebillede.

a) Riccioli Almage  stum novum Tom, 2 cap, 8.
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Deres Baner kan staae i alle muelige Stillinger imod Eclíptica. Saale- 
des var Inclinaiionen af Cometen 1760 ikkun 5°, af 1652 — 79 
Grader, og af 1707 — 89 Grader, og den gik næsten igiennem 
Ecliptikens Poler.

Piccioli (Almagestum novum Tom. 2 pag. i - 130) Lubieniczi 
(Theatrum Cometicum. Amsterdam 1667) Hevelius (Cometogfaphta. 
Gedam 1668), men frem for alle Pinçré i sit classiske Verk 
Cometofraphie Paris 1 Tomer 1784 have af historiske og 
astronomiske Skrifter uddraget i alt 476 Cometer; af hvilke dog 
nogle ikkun have været Luftsyn eller Meteorer; med taalelig Vis
hed tör man til nærværende Tiid ikke regne flere end 400 Come
ter, af hvilke dog en Deel ikke have været sigtbare for det 
blotte Öie, men af Astronomerne opdagede og blot seete i Kik
kerter; og af disse 400 Cometer ere omtrent 100, meest i 
forrige og dette Aarhundredc, observerre med den Nöiagtighed, 
at man har kunnet beregne deres Steder paa Himmelen.

§• 4

Cometernes Baner.

Aristoteles og den alexandrinske Astronom C. Ptolemceus 
have anseet Cometer for Luftsyn avlede i Jordens Dunstkreds. 
Pythagoræerne> Démocrates og Seneca have formodet, at de vare 
faste Himmellegemer. I Hierarchiets mörke Tider var denne 
den peripatetiske Skoles Mening den herskende lige til det 16de 
Seculum. Derved har Astronomien tabt flere Aarhundredes Ob
servationer paa Cometer. Vel have Araberne og især Chíneseme 

Vid Sel. Skr. V Deel, I Hafte. T807. U
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i deres Annaler anfört i dette Mellemrum flere Cometer, men de 
ere blot secte og beskrevne, uden at være observerte. I Aaret 
1577 fremkom en Comet, hvilken T. Brahe med sine fuldkorn- 
nere Instrumenter med megen Flid observerte og beviste, ar den 
havde en mindre Parallaxis end Maanen, og altsaa var længere 
borte end Maanen, og fortiente at regnes iblandt Himmellege
merne (ó). Han holdt for at denne Comets Bane var en Cirkel. 
Af Observationer paa Cometen 1618 troede Kepler at kunne udle
de, at den gik i en ret Linie, hvilken Mening den ældste Cassini 
og Auzout ligeledes have antager. Hevelius kom Sandheden no
get nærmere, og han sluttede af sine Observationer, at Comet- 
Banerne vare Paraboler, hvis hule Side vente imod Solen. En 
tydsk Præst og Astronom Dörfel observerte Cometen 1680, og 
fandt ved sine Observationer, at denne Comets Bane var en Pa
rabole, i hvis Brændepunkt Solen sidder.

Af den almindelige Gravitations Theorie beviste Newton, at 
Cómeteme ere faste og bestandige Himmellegemer, henhorende 
til vort Solsysteme, at de gaae i meget aflange Ellipser omkring 
Soten, at de i deres Gang omkring Solen folge de Keplerske Love, og 
at den liden Deel af deres elliptiske Bane, som vi kunne oversee, 
uden mærkelig Feil kan ansees og beregnes som en Parabole, hvil
ket giver en meget betydelig Forkortning i Beregningerne (r). Han 
anvendte sin Theorie til Cometen iógo, og hans Regninger 
bleve fuldkommen bekræftede og vare overenstemmende med de af 
Ktrck og Flamsteed anstillede Observationer.

b) T. Brake de mundi atherei novis phanotnenis lib. 2.

c) Newton mnthem. Principles lib, 3, propos. 40, 41, 42.



De Punkter eller Poster, som man kalder en Comet-Banes 
Elementer eller Grundtal ere. i) Knudens Sted eller Længde. 2) Ba
nens Inclination imod Eclíptica. 3) Perheliets Længde. 4) Cometens 
periheliske eller korteste Frastand fra Solen. 5) Tiden, naar Co
meten gik igiennem Perihelium. Af Cometens fra Jorden observerte 
eller de geocentriske Stæder at beregne de heliocentriske Stæder 
eller Cometens virkelige Bane om Solen og ovenmeldte Cometba- 
nernes Elementer er et vanskeligt og vidtlöftigt Probleme. Newton 
Gregory, Lambert, de la Lande, Boschomch, Bouguer, de la 
Grange, Hennert, du Séjour, de la Place have opfundet forskiel- 
lige Oplosninger af dette Probleme. Allernyeligst har Dr. Others 
i Bremen oplöst dette Probleme paa en sindrig og korr Maade; 
dog er der nogle enkelte Tilfælde, hvor den ei kan anvendes.

Halley var den allerförste, som igiennemgik alle Observatio
ner paa Cómeteme, og derpaa anvendte den rigtige Theorie (d). 
Med megen Móie beregnede han 24 Cometer. Siden har man 
fundet, at fra 837 til nærværende Tid ere 100 Cometbaner, 
beregnede hvilke findes anförte hos Pingre (f) og hos de la Lande, 

°S P3a ßere Stæder. Cometen íógo har af alle været Solen, 
nærmest. Naar man antager Jordbanens Radius eller Jordens Mid
del Frastand fra Solen, at være deck i 1000 Dele, saa er ovcnmcld- 
te Comets nærmeste eller periheliske Frastand fra Solen — 6 af disse

d) Philos. Transact, Pol. 24 p. 1882«

e) Cometographie Pol, 2, p. ioo-no,

f) Astronomie Tom 3, pag. 256 og 257.
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Parter. Den periheliske Frastand af Cometen 1689 er — 17 af 
disse Parter. De fleste Cometers periheliske Afstand fra Solen 
falde imellem 500 og 750 af disse 1000 Parter eller imellem ¿ 
og -J af Jordbanens Halv-Diameter. Af de 97 Cometer, hvis 
Baner vi nogenledes kicnde, falde 21 imellem Solen og Mercurius, 
37 imellem Mercurius og Venus, 20 imellem Venus og Jor
den, 15 imellem Jorden og Mars, 4 imellem Mars og Jupiter. 
Hidtil har man ikke observeret nogen Comer, hvis periheliske 
Frastand er större en Jupiters Frastand fra Solen, eller, med 
andre Ord, alle Cometers Vendings - Punkt falder inden for Jupiters 
Bane. Cometen af 1729 har den störstc periheliske Frastand fra 
Solen — 4261 eller er noget over 4 Gange större end Jordens 
Middelafstand fra Solen, som er 21 Millioner geographiske Mile.

Af de bekiendte Cometbaner ere der 26, hvis Baners lid
ding eller Inclination imod Ecliptiken er mindre end 20 Grader; 
34 Cometbaners Inclination falder imellem 30 og 60 Grader; 
37 Cometbaners Inclination er större end 60 Grader, og af 
disse ere Cometbanerne af 1593, 1707, 1748» 1762 og 1785 
paa faa Grader nær perpendiculaire til Ecliptica.

§‘ 5
Cometers periodiske Gang og Tilbagekomst.

Fra Jordkloden kart vi ikkun oversee en saa liden Deel af 
Cometens elliptiske Bane, at dens lille og store Axel, dens 
Eccentricitct og dens Omlobs Tid ej deraf med fuld Vished kan 
bestemmes. Men naar man Ander tvende Cometer, hvis 
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periheliske Distanse fra Solen, hvis Baners Inclination, hvis- 
Knudes og Périhélies Længde er den samme, er det rimeligt, at 
disse tvende Cometer ere cn og den samme, og at man derved 
har fundet dens periodiske Omlob omkring Solen. Der af slut
ter man, naar den trpdie Gang kan ventes igien ; naar dette ved 
Erfaring bekræfres, saa er man forst vis paa, at dens Omlob 
omSolen er nöiagtigcn besremt, ogat man med Vished kan bereg
ne, naar den igien skal lade sig see.

Disse Elementer befandtes at være de samme ved Cometen 
1531 , 1607, og 1682, og man seer, at dens periodiske Gang
om Solen er 75 à 77 Aar, og at den kunde ventes igien 1758 
eller 1759; dens mindste Frastand fra Solen var halvdelen af 
Jordens Frastand fra Solen, og i sit Aphelium var den 35I Gang, 
længere borte end Jorden er fra Solen.

Clairaut (7) har beregner at denne Comets sidste Omlob 
omkring Solen 1682 - 1759 maatte være 611 Dage længere end 
Omlober 1607-1682, fordi Cometen, da den 1682 gik os af 
Sigte, er gaaet meget nær forbie Jupiter og Saturn, hvilke ved 
deres tiltrækkende Kraft have holdt den tilbage og forsinket dens 
Gang. Af Attractions Theorien ved det berömte Probleme om 
trende Legemers giensidige Virkning, og ved den höiere Analyse 
beregnede han, ar den forst burde komme i sir Perihelium den 
21 April 1759. Den kom der virkeligen den 13 Marts. Dette 
er et nyt Erfarings-Bevis paa den Newronianske Theories Rigtig
hed og en Triumph for den menneskelige Forstand og Skarpsin-

g) Theorie du mouvement des Comètes pag 7b* i57»
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dighed j at man nu kan afcirkle Banerne og bestemme Veiene, 
som Planeterne og denne Comet skal folge i det umaaleligc Him
melrum.

Denne Comet, som sidst blev seet 175,9, og som vil komme 
igien 1835 eller 1836, er den eneste, hvis Bane og Omlob omkring 
Solen vi tilfulde kiende.

Newton og Halley formodede, at den store Comet af 1680 
har en periodisk Gang af 574 Aar, og skulde altsaa komme igien 
2254. Cometen 1744 dens korteste Frastand fra Solen var | Deel 
af Jordens Frasrand fra Solen, og den synes at udfordre flere 
Aarhundrede til sin Gang omkring Solen. Cometen af 1769 giver 
Lexel en Periode af 519 Aar. Efter Prospering Beregning har 
Cometen af 1779 en periodisk Gang af 1150 Aar; men, som 
tilforn er erindret, er der ved disse Beregninger megen Uvished, 
fordi man af et meget korr eller alt for lidet Stykke maae slutte 
til en Størrelse, som er alt for stor.

§» 6
1 I

Den meget mærkværdige Comet i Aaret 1770*
Den forste Comet, som i Aaret 1770 blev observeret, var 

i sit Perihelium eller Solen nærmest den 13 August. De Astro
nomer, som beskæftigede sig med at beregne dens Bane, fandt, 
at den var forskiellig fra andre Cometbaner, derudi at den ei 
kunde fremstilles ved en eneste Parabole. Den upsalske Astro
nom Prosperin og Pingre' (*) fandt, at man maatte bruge flere 

•) Comctographie Tom. 2. peg 85'89»
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Paraboler, naar man vilde fremstille og fyldestgiöre alle Obser
vationerne, eller med andre Ord, naar man havde bestemt Banen 
efter nogle Observationer, da afvege de andre Observationer alt 
for meget der fra, og kunde ei fremstilles uden ved en ny Pa
rabole og ved andre Elementer. Dette beviste, at denne Co
rnets Bane var af den Beskaffenhed , at den observerte Deel alt 
for meget var afvigende fra en Parabole, hvilket ei kunde skee 
om dens Excentricitet havde været meget stor og dens Bane 
meget aflang, saaledes som Tilfældet er med de övrige Cometers 
Baner, endog med den af 1759, hvis Omlób skeer i 76-! Aar.

Efter utroligen mange og vidtløftige Beregninger, efter for- 
skiellige först antagne og siden forkastede Hypotheser fandt den 
beromte Petersborgske Astronom Lexell, at denne Comets Bane 
har været en Ellipse, og at man ei kunde fyldestgiöre og frem
stille alle de paa denne Comets anstillede nöiagtige Observationer, 
med mindre at man antager:

1) Cometens periheliske eller mindste Afstand fra Solen 
ZZ2 0,674, naar Jordens Middelfrastand fra Solen rzz 1 eller er 
Eenheden.

2) Dens apheliske eller störste Afstand fra Solen ~ 5,621 
af ovenmeldte Parter og altsaa dens Middelfrastand fra Solen zzz 
3,148 eller trende Gange större end Jordens Afstand fra Solen.

3) Dens Bancs Inclination eller Helding imod Eclíptica 
i° 33'. 40.
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4) Dens periodiske Gang eller Omlobstid om Solen var zzz 
5>6 Aar«

5) Hvoraf da folger, at dens mindste Frastand fra Solen 
er lidet mindre en Venus’s Frasrand fra Solen, og at dens störste 
Frastand er lidet sterre en Jupiters Afstand fra Solen (Ä)

Denne Comet skulde da af alle hidtil bekiendte være 
den eneste, hvis hele Bane ligger inden for Planeternes Baner. 
Den kommer ned til Solen efter hvert 5^ Aar, og hvorfor har 
man da ei observeret den tilforn} og hvorfor sees den ei oft er el

For at oplyse denne astronomiske Gaade har National - In
stituter for Aaret 1800 udsat -et Priisspórgsmaal om paa ny 
at igiennemgaae alle paa denne Comet anstillede Observationer, 
og der af at beregne dens Bane, enten parabolisk eller elliptisk, 
Smaa Feil i Soltavlerne, Feil i de til Cometeos Bestemmelse 
brugte Fixstierners Steder kunde have havt mærkelig Inflydelse 
paa dens Banes Bestemmelse. Alt dette forlangte Institute! oplyst 
og besvaret.

I. C. Burkhardt Medlem af National-Tnstitutet og afLængde- 
Commissionen, har paa en mesterlig Maade besvaret dette Spórgs- 
maal. Commissarierne La Grange, La Place, De Lambre, Æ7- 
chain og Le Gendre fandt at Priis - Afhandlingen var skrevet med 
megen Flid og Kundskab, at den robede en duelig, over og utrær-

h) Commenrarii Petropolitatii 1777 pag, 370. Mémoires de Paris 1775 
p<7g. 639 tø* 1777. png. 352.
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telig Astronom, som ved utroligen mange og vidtlöftige Regnin
ger havde opløst alle Tvivl, angaaende saavel de anstillede Ob
servationer, som den deraf udladede Bane paa en saa fuldstændig 
Maade, at intet meer i denne Materie var at önskc eller forvente.

Burckhardt har ikke allene efter Institutes Forlangende 
igicnnemgaaet og ganske for fra beregnet alle de Observationer, 
af hvilke Lexell havde betient sig; men han har endog erholdet 
nogle nye Observationer, som ei forhen vare bekiendre eller brug
te, nemlig Inspecteur Köhlers i Dresden, og Jesuitens P. la 
Gi -ange i Mailan. Ved alle disse mange og möisommclige Bereg
ninger har han taget Hensyn til Refraction, Parallaxis, Aberration, 
Nutation , Fixstiernernes efter nyere Observationer forbedrede 
Steder, og Inflydelsen af Feil i Soltavlcrne. Han forsögte i<5 
forskielligc Paraboler og 11 Hyperboler; men ingen af dem kun
de svare til alle Cometens observerte Længder og Breder. Han 
maatte altsaa antage, hvad allerede den skarpsindige Lambert (Æ) 
blot havde formodet, og Lexell virkeligen har bevist (/), at denne 
Comets Bane nodvcndigen maatte være en Ellipse. Fire forskiel- 
lige antagne elliptiske Hypothcser forte ham til en Ellipse, som 
saare ubetydeligen er forskiellig fra den, som Lexell havde bestemt. 
Det er da klarligen beviist, at ingen anden krum Linie end den 
af Lexell forst fundene og af Burckhardt paa det srrængeste under- 
sögte og uomstodeligen bekræftede Ellipse med 5^ Aars Omgang 
om Solen kan fyldestgiörc og svare til alle Observationerne.

1<) Nouveaux Mémoires de Berlin. Année 1770 Histoire pag. 45-47. ,

1) Mémoires de St. Petersbourg IJ"? pag. 370.
Sel. Skr. r Deel, I Hafte 1307. X
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Saaledes havde Burckhardt fuldstændigen oplöst Opgaven. 
Han har endvidere berørt det Sporgsmaal; Hvorfor man ei oftere 
end denne eneste Gang i Anret 1770 ^iar °g observeret denne 
Comet.

Lexell havde allerede følt, at man vilde giöre denne In- 
vending imod den Comets korte Omlobs Tiid. Han har for- 
meent, at den kan besvares paa følgende Maade. Efter hans 
Beregning var den 27 Maj 1767 Comctens Frastand fra Jupiter 
ikkun /s af dens Frastand fra Solens, og Jupiters Virkning og 
tiltrækkende Kraft paa Cometen har været trende Gange stærkere 
end Solens Virkning. Denne Jupiters tiltrækkende Kraft har saa 
meget meer været i Stand til mærkeligen at forandre Cometens 
Bane, som den da bevægede sig meget langsomt, og i længere 
Tid var udsat for Jupiters Paavirkning.

7>fXf//har videre fundet, at, da den skulde komme tilbage til os, 
har den den 23 August 1779 været i Conjunction med Jupiter, 
og dens Frastand fra Jupiter var ikkun sfæ af dens Frastand fra 
Solen, og Jupiters tiltrækkende Kraft var to hundrede og fire og 
tyve Gange stærkere end Solens Kraft, hvilket atter har frembragt 
betydelige Forandringer i Cometens Bane (m). I hvor skarpsin
dig end denne Forklaring er, saa er den dog ikkun et omtrent
ligt Overslag. Burckhardt har betragtet demie Sag fra en meer be
stemt Synspunct. Han har beregnet Ephemerider for denne Co
mets Tilbagekomst efter 1770; men da andre Planeters tiltrækken
de Kræfter saare betydeligen kunde forandre Cometens Tilbage

ne) Mémoires de Paris de J776. 648»
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komst til sit Perihelium, saa maatte han anstille disse Beregninger 
■efter forskiellige Forudsætninger eller Hypothesen Ha.n antog 
14 saadanne Hypotheser, og efter enhver af dem beregnede han 
Cometens Sted scet fra Jorden eller dens geocentriske Længde og 
Brede, samt tog i Betragtning alle andre Omstændigheder, hvilke 
kunde fremme eller hindre Cometens Sigtbarhed efrer ethvert 5L 
Aar. Han uddrager af alle disse Beregninger den Slutning, at 
det er mueligt og sandsynligt, at Cometen flere Gange efter 1770 
er gaaet igiennem sit Perihelium uden at den kunde sees eller ob
serveres. I övrigt tilstaaer Burckliardt selv, at disse hans skarp
sindige Betragtninger mangle den fulde Grad af marhematisk Vis
hed, fordi de ikke ere grundede paa de rigtige analytiske og 
mechaniske Beregninger over de Forandringer og Perturbationer 
som denne Comets Bane bar været underkastet i de siden 1770 
forlöbne 30 Aar. Han bemærker rigtigen, at disse Perturbation's 
Beregninger vilde være uhyre store, vidtlöftige og afskrækkende. 
I hvormeget end den udødelige La Place, vor Tiidsalders New
ton, i sit ypperlige Verk Mécanique ce'leste har forbedret og ud
videt vore Kundskaber om Solens, Maanens, Planeternes og deres 
Drabanteres rigtige og fine Bevægelser ved den skarpsindigste An
vendelse af den böiere Mecanik og Analyse paa den theore- 
tiske Astronomie, saa mangler man dög endnu analytiske For
meler til at beregne de höist forviklede og sammensatte Perturba
tioner ved denne mærkværdige Comets Bane. Dersom man i 
den tilkommende Tiid kan opdage og observere dette mærkvær
dige Himmellegeme, da vil man herom erholde et klarere Lys 
og en större Vished.

X 2
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Er det at befrygte, at Cometer kan frembringe 
skadelige Virkninger paa Jordkloden?

Cometernes Sjældenhed og deres besynderlige Udseende, 
Fortidens astrologiske Fordomme have givet Overtroe og Uviden
hed Anledning til at ansee Cómeteme som Forbud paa Dyrtid, Il
debrand, Pest, Krig og andre Landeplager. Astrologernes ugrun
dede Griller, at Menneskeræs Skiæbne kunde forudsees og be
stemmes af Himmellegemernes Gang og Stilling, have befæstet og 
vedligeholdt denne Mening, indtil de nyere Tiders Oplysning 
bortryddede disse Fordomme.

Den nyere og rigtigere Theorie om Cómeteme har givet 
Anledning til cn anden og ny Frygt, om ej Cómeteme kunde 
saa meget nærme sig ril en Planet eller vor Jord, at den kunde 
lobe lige paa den eller berövc den sin Maane, eller ved sin tiltræk
kende Kraft foraarsage usædvanlige Oversvømmelser eller andre 
Revolutioner paa vor Klodes Overflade. Nogle Astronomer og 
andre Forfattere have givet /anledning til denne Frygt hos dem, 
som ei ere indviede i Astronomiens Mysterier. Whiston> Professor 
i Astronomien i Cambridge (rø) har troet, at Jorden tilforn har 
været en Comet, at Cometen 1680 har foraarsaget Syndfloden ved det 
at Jorden 1656 efter Verdens Skabelse er gaaet ind i Cometens Hale, 
som han antager at have været opfyldt med Vand - Dampe, og 
at endeligen, naar Cometen engang i det 23de Aarhundred kom- 

j) A new theory af the earth from its Original to the Consutnation af all 
things by, IV, IVbinon London 1737.
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mer fra Solen, og er heed og i Brand, da skal den antænde 
Jorden.

Den af Whiston antagne Periode for Cometen i6go af 574 
Aar er aldeles uvis og grundet paa en alt for liden Deel af Banen. 
Euler har udregnet denne Comets Gang om Solen, og ikkun 
fundet den 170! Aar. Saa liden Sikkerhed er der i denne Sag. 
Med denne Periodes Uvished falde tillige den Whistonske Syndflod 
og Jordens Opbrænding. Hvoraf vced man, at Cometens Hale har 
indeholdet Vand-Dampe? Hvoraf vced man, at Cometen kan 
modtage en saa betydelig Hede, at den kunde antænde Jorden, 
og hvorfra skal al den uhyre Mængde af Suurstofgas fremkomme., 
som vil udfordres til denne skrækkelige Forbrænding? Man kun
de samle en heel Dynge af de astronomiske og physiske Urimelig
heder, som findes ved denne Whistons Theorie.

Den berömte Grev Buffon, da han skrev sin Naturhistorie, 
vilde han begynde med Begyndelsen, og i den fórste Deel af 
dette store Verk forklare, hvorledes vor Klode er bleven til. 
Ligesom Whitton satte han en Comet i Reqvisition, men paa en 
gandske anden Maade. Greven antager, at Solen er en smeltet 
gloende Glaskugle, og Himlen maa vide, paa hvad Grund 
han veed dette.

Paa Solens Udkant lader han stöde en Comet, som han 
fortæller os at have frarevet af Solen og udkastet i Himmelrum
met en Glasklump, som udgiorde 75-30 Deel af Solen; og hvor
for det? fordi de til hans Tid bekiendte Planeter ikkun udgiorde

4
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'«où Deel af Solen; da vi nu have erholdet flere ny Planeter: 
Uranus, Ceres, Pallas og Juno; kan man jo nok en Gang lade 
Cometen lobe an paa Solen, og afrive den til disse Planeter fornød
ne smeltede Glasklump. Denne eller dis-se gloende Glasklumper 
delede sig heldigen i saa mange Klumper större og mindre, som 
der cre Planeter, nogle floi langt bort, andre bleve nærmere ved 
Solen. Ved denne Projections Kraft og ved Solens tiltrækkende 
Kraft begyndte disse Glaskugler at vandre omkring Solen som 
dens Planeter. De vare endnu gloende Glaskugler og altsaa ube
boelige. Buffon giorde nogle smaa Glaskugler gloende i sin 
Camin, og ved Forsøg bestemte, hvor lang Tid der forgik 
forinden de bleve saa afkølede at han kunde röre ved dem; og 
deraf sluttede han ved en alt for dristig Regning, hvor mange 
iooO Aar der skulde forløbe, inden Jordkloden kunde beboes. 
I disse mange 1000 Aar havde Himmelluften saaledes virket paa 
Overfladen, at den var blevett til Sand, Leer, Muld og saaledes 
bleven beboelig. Glasset cr ellers ikkun opløseligt af Flusspath 
suur Luft. Har da Himmclluften indeholdt Flusspatsuur Luft? 
og hvorledes er Graniten, hvoraf vor Jordklode vel egentligen 
bestaaer, fremkommen? Den indvendige Hede, som vor Klode 
endnu tildeels har, anseer Buffon som Aarsagen til Frugtbarheden, 
©g alt som den aftager maae Jordklodens Beboere döe af Sult og 
Frost.

Hvo seer ei, at denne Buflonske Geogonie cr, ligesom alle 
andre Geogonier, grundet paa vilkaarlige og tildeels urimelige 
Hypothesen
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Min afdöde Ven La Lande har og yttret saadanne Sætnin
ger om Cometer, at man deraf synes at kunne uddrage den 
Slutning, at de kunne blive farlige fot Jordkloden (rø). Hans 
Argumenter ere ikke grundede. Vi vil nu anföre andre Astronomers 
sikkre og paalidelige Beregninger i denne Sag.

Den Svenske Astronom Prosperin (o) har med megen Flid 
beregnet Tabeller over de korteste Distantser imellem de hidtil be- 
kiendte Cometer og Jorden, eller hvor nær Cómeteme kan kom
me Jorden, naar de ere den paa der allernærmeste. Ved disse 
paalidelige Undersøgelser er det da befundet, at af alle hidtil be- 
kiendte Cometer ere der ikkun 8, som kan komme Jorden nærmere 
end goo Jordklodens Radier eller 688000 Mile. T de nyere Ti
der har Cometen af i6go været Jordkloden nærmest af alle, nemlig 
120 Jordklodens Raider eller 103200 Mile, og altsaa ikkun været 
dobbelt saa langt borte fra os som vor- Maane.

Den anden Comet, som har været Jorden nærmest, har været 
den af 1770; dens korteste Frastand fra Jorden var den 1 Juli 
177O zzz 523 Jorkklodens Radier eller 449780 Mile eller 82 
Gang saa langt borte som Maanen. Forhen (§. 1) er anført den 
omstændelige og mærkelige Beretning af G. P hr atiza ; at en Co
met i Aaret 6962 efter den constantinopolitanske Tidsregning 
eller efter Christi Födsel 1454 har i Egnen af Constantinopel for
mørket Maanen. Af Mangel paa astronomiske Observationer kan 
man ei nöie bestemme dens Frastand fra Jorden; men det er dog

n) La Lande reflexions sur les Comete Paris 1773.
o) Kongelige Svenskn Wedenskabs Atademiens Handlingar X773 og 1785. 
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viist, at den har været Jorden nærmere end Maanen, det er 
nærmere end 51600 Mile. Dc Mile, jeg i denne og andre Pa- 
ragrapher har anfört, ere geographiske Mil, hvis Middelstørrelse 
er = 23854 danske Fod, og paa 146 Fod eller 73 Alen nær li- 
gesaa stor, som en dansk Miil. Da nu disse trende Cometer 
have været Jorden saa nær, uden at have foraarsaget nogen Foran- 
drirg paa Jordens Overflade, og uden at have frembragt den aller- 
ringeste mærkelige Forandring i Maanens og Jordens Gang; saa 
er man deraf berettiget til at slutte, at de ci have havt nogen 
mærkelig iiltrækkende Kraft, og altsaa ingen betydelig Masse, og 
maae være tynde, aabne og lette Legemer: hvilket og bestyrkes 
derved, at Planeter kan forandre Cometers Gang, men det om
vendte er aldrig indtruffet. Du Séjour har i sit fortræffelige Verk 
om Cometer (77) af uomstødelige mechaniske og astronomiske 
Grundsætninger beviist, 1) at en Comet aldrig kan blive en Planet, 
og endnu mindre en Drabant hos en Planer. 2) A t Jorden aldrig 
har kunnet være en Comer. 3) At Maanen ei har kunnet være en 
Comet, men har været Jordens bestandige Drabant. 4) At vi ei af no
gen Comet kan forvente os nogen ny Drabant. 5) At en Comer al
drig kan frarøve os vor Maane; 6) og endnu mindre at nogen Co
met kan drage vor Jord med sig og nedværdige den til at blive 
Cometens Drabant.

Euler har desuden ved sikkre Beregninger beviist, at for 
de 8 Cometer, som kan komme Jorden nærmest, ere Knuderne

Essai sur les comètes en général et particulièrement sur celles, qui peuvent 
approcher de l'orbite de la terre, Paris 1775, 141, 178,
189 I9°-
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eller Overskiærings Púneteme med Jordens Pines Flade saa langt 
borte, at deres tiltrækkende Kraft vil blive umærkelig, og at 
ingen Oversvømmelser eller andre Revolutioner paa Jordens Over
flade ere at befrygte (p). Den samme Materie og flere Spörgs- 
maale om Come ternes Inflydelse paa vor Jordklode har Dionis du 
Séjour ypperligen igiennemgaaet og mathematisk beviist, at denne 
Indflydelse er, endog fra Theoriens Side betragtet, umærkelig (ry).

I Henseende til Mueligheden, at en Comet skulde kunne 
stöde lige paa Jorden, da er Sandsynligheden dertil endnu min
dre. Det kunde ikkun indtræffe med de Cometer, hvis perihe- 
liskc Distancer fra Solen ere saa store som Jordens Frastand fra 
Solen, og disse ere meget faa. Næsten alle Com ethaner giore 
Vinkler med Ecliprica fra 20 til 90o Grader; de gaae altsaa 
■enten meget hoir over eller langt under Jordens Bane, og Rime
ligheden af et Sammensrod bliver saa meget mindre. Desuden 
udfordres en besynderlig Forbindelse imellem Jordens og Cometeos 
Bevægelser og indbyrdes Frastand til at de begge skulde kunne 
træffe hinanden i et af de tvende Puncter, som er tilfælles for 
begge Baner. Det Spörgsmaal, om en Comets Bane kan skiære 
Jordens Bane, har Dionis du Séjour undersøgt, ikke saaledes som 
hidtil var skeet af Maupertuis og Letlands paa en alt for næm, 
1er øg overdådig Maade, men han har anvendt den nöiagtigste 
Theorie og den strængeste Analyse. Vciledet ved den visscste Cal-

p) Kovl Commentarii Petropolit. Tom. 19 N. i. De periculo a nimia ap'
propinqvatione Cometa non metuendo.

q) Dionis du Séjour Traite analytique des mouvement apparent det corps ce
lestes, Tom. 2 pag. 301 36).

Pid. Sel. Skr, V Deel, 1 Hafte 1807. Y



culs Fakkel har han beviist, at Rimeligheden af et mandant Sammen - 
stod er et infinitesimal af anden Orden, eller at man kan vædde 
Qvadratet af et uendeligt stort Tal imod een, at Jordens Sammen
rod med en Comet ej nogensinde vil indtræffe (*). Af teleolo
giske Aarsager og Hensigter turde man maaskee og slutte, at 
den almægtige Skaber ei har vilket bygge en saa kunstig Maskine, 
som vort Planet Systeme paa en saadan Maade, at den ved sin 
geen Bevægelse skulde kunne odelægge sig selv eller visse af dens 
Dele. Alle disse Betragtninger kunde da vel berolige Jordklodens 
Beboere, og formindske den utidige Frygt for Cómeteme. Jeg 
slutter denne Materie med den smukke Strophe af T'oit aire.

Cometes, que l'on craint à l'égal du Tonnere
Cessez d'épouvanter les peuples de la Terre 
Dans une ellipse immense achevez vortre cours 
Remontez, descendez pres de l'astre des jours 

Epitre de M, de Foliaire à Mad, la Marq, du Châtelet,

§. 8
Slutning.

Dette er da et Udtog af det lidet vi vide om Cometer. 
Talder Europa ikke tilbage til Vandalisme og Barbarie, fortræn
ges Minerva og Urania ikke af Mars og Bellona, vedbliver man at agte 
og dyrke Videnskaber, vedbliver man at observere Himlens Phænome- 
ner med ufortrøden Flid, da ville vore Efterkommere efter flere 
Aarhundrede meget nöiere kiende disse beundringsværdige Him-

•) Dionis du Séjour Essai sur les Comètes en général et particulièrement sur 
celles, qui peuvent approcher de l’orbite de la Terre, Paris 
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mellegemer i Henseende til deres Antal, deres Baners Störrehe; 
deres periodiske Omlob, deres Tilbagekomst, og saa videre.

Om Cómeteme ere beboede eller ei ? Hvorfor vandre de 
saa langt ud i Himmelrummet uden for Planetbanernes Grændser? 
Hvilken er Nytten og Hensigten af Cómeteme? Hvoraf bestaaer 
og hvad er Nytten af deres lysende Haler? Hvad Forandring 
foregaaer paa Cometens Overflade, naar den er saa nær ved eller 
saa meget langt fra Solen? Alle disse og mange flere Sporgsmaale, 
som kunde opkastes om Comete nes Indretning, Natur og Be
skaffenhed, ere vi ikke i Stand til at besvare, men maae 
oprigtigen tilstaae vor Uvidenhed. Dog dette vide vi med fuld 
Vished, at til vor Solsysteme henhóre saavel Planeter som Cometer, 
og at Cómeteme vandre omkring Solen efter samme Love og 
drives af samme Kræfter som Planeterne; hvoraf folger, at vor 
Sols Herredom og virkende Kraft udbreder sig meget langt, og 
strækker sig meget vidt ud i (Jet umaalelige Himmelrum i alle 
muelige Directionen

Det er meget mærkeligt, at Cometernes Antal er 
meget stort imod Planeternes Anral; vi have ikkun 10 Hoved 
Planeter; derimod ere der i Europa sete 400 Cometer. Hvor 
mange kan der ei være komne paa Hunlen om Dagen? Hvor 
mange kan ei mörk Himmel have forhindret at see? Hvor mange 
kan ei blot have været sigtbare i den sydlige Halvkugle, hvor 
Astronomien ikke dyrkes? Den skarpsindige Lambert (cosmologi- 
•sche Briefe. Augsb. 1761. pag. 109 og 110) har giort et Overslag, 
at de Cometers Antal, som vandrede omkring vor Sol, og hvis 
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Ferihelier falde inden for Saturns Bane, udgiöre 12'000. Lamberts 
Betragtninger over Cómeteme ere skiönne og henrivende, endog 
da, naar hans fyrrige Indbildingskraft forer ham for langt.

Om man ikkun antager Cometernes Antal at være 1000, 
som dog sikkerligen er for lidet, saa bliver det dog et Beviis paa 
ar Cómeteme er en saare stor, vigtig, og betydelig Deel af 
vort Planetsystema. Dersom de ere beboede, har Almagten vidst 
ar danne Cometbeboerne saaledes, at de kan udholde de betydelige 
Forandringer i Lys og Varme, som de maae undergaae i deres 
nærmeste og længste Frastand fra Solen. Omendskiöndt vi ei kan 
forklare Hensigten og indsee Nytten af disse mange Cometer, 
saa maae dog begge Dele være betydelige og vigtige. Alt i der 
hele Universum er hensigtsmæssigt, og hvilken Dodelig kan over
skue de skabte Væsenets sammenlænkede Kiæde? Efter Bradleys 
Observationer er den nærmeste Fixstiernes aarlige Parallaxis, som 
har sin Oprindelse af Jordbanens Diameter, ikkun en Secund 
i Bue (r). Dette anseer Bradley for Maximum. Heraf beregner 
man Minimum i Frastand eller den nærmeste Fixstiernes Afstand fra 
Solen 206265 Gange större end Jordens Frastand fra Solen. Den
ne er ved et Middeltal 21 Millioner Mile, hvoraf folger, at den 
nærmeste Fixstiernes Afstand fra Solen er paa det nærmeste 4! 
Billioner Mile. Fixstiernernes forskiellige Udseende fra 1 til 6 
Störreise, samt den utallige Mængde af telescopiske Stierner, af

/) Den berö’mte Pinzzi i Palermo arbeider nu paa at bestemme Fix
stiernernes aarlige Parallaxis; hans Observationer synes at angive en 
större Parallaxis: men Sagen er ej endnu afgiort, men udfordrer 
flere Observationer.
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hvilke man seer fiere og flere ved Kikkerternes forögedc Forstør
relse, viser, at ej alle Fixstiernerne ere lige langt fra os, men 
nogle kan være io Gange, andre ioo Gange, andre 1000 Gange 
o. s. V. længere borte; ja nogle ere maaskee saa langt fra os, 
at vort svage Öje aldrig kan opdage dem.

Mange af Fixstiernerne ere efter sikkre Beregninger meger 
srörre end vor Sol. Diameterne af Aldebaran eller Tyrens Öje, 
af Regulus eller Lovens Hierte, af Azimech eller Jomfruens Ax, 
af Antares eller Scorpionens Hierte, af Irega eller den klare i 
Liren og flere Stierner af forste og anden Störreise ere ikkun £ Se
cund i Bue. Antager man deres Afstand 4 i Billioner Mile, da 
kan man deraf beregne at en saadan Stiernes cubiske Indhold er 
27000 Gange större end vor Sols cubiske Indhold (i). Solen 
er paa det nærmeste if Million Gange större end Jorden, hvoraf 
folger ar en Fixstierne hvis Diameter = £z/ og hvis Frastand zzz 
4Z Billioner Mile, maa være 40500 Millioner Gange större end 
vor liden Jordklode. I hvor besynderlige end disse Resultater 
maatte synes formedelst deres Störreise, saa ere de dog grunded 
paa de tvende den menneskelige Forstands sikkerste Grundstotter, 
nemlig virkelig Observation og deraf uddragene Beregninger.

Alle disse Fixstierner, hvad enten de ere sigtbare for de-t 
blotte Öje eller med Kikkerter, ere saa umaaleligen lang borte, 
at de ikke kan have deres skiönne' Lys og Glands fra vor Sol. 
De skinne ved deres eget Lys og ere selv Sole. Efter Analogie 
maae de have samme Hensigt og giöre samme Nytte som vor 
Sol; de udbrede Lys og Varme til Planeter og til Cometer, 

O BuS>ies sphaetiske og theoretiske Astronomie pog, 225-227.
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hvilke vandre om dem , og uden al Tvivl gaae de i deres Baner 
drevne af lignende Naturkræfter, som Newton har opdaget i vor 
Sol-Systeme, nemlig en centripetal Kraft imod deres Soel og en 
tangential eller centrifugal Kraft. Da vor Klode, som er saa saare 
liden imod det Hele, er prydet med saa mange Planter, vandet 
af saa mange Floder, besat med saa mange levende Skabninger 
paa Jorden og i Havet og beboet af tænkende Væsener, saa er 
det höist rimeligt, at disse utallige Soles endnu meer utallige 
Planeter ere beboede af levende og fornuftige Skabninger, hvilke 
med os kunne beundre og tilbede den uendelige Visdom og Al
magt, som saa tydeligen fremskinner af de faa Glimt, hvilke 
fra disse umaalelige Egne kunne naae vort svage og kortsynede 
Öje.

Men er der da ikke spildt Rum ved den store Afstand af 
4* Billioner Mile, som i det allermindste findes imellem disse 
særskilte Sol-Systemer? kunde der ikke være mange fleer Sol- 
Systemer, mange flere Planeter, og mange flere Millioner lykke
lige Skabninger i dette meget store, öde og tomme Rum? Nei 
intet er tomt og öde uden gyldig Aarsag ; thi dersom disse Sy
stemer vare ordnede nærmere ved hinanden; da vilde Planeternes 
og Cometernes Gang om deres Sol saa meget forstyrres og forandres 
ved de tiltrækkende Kræfter af Naboesystemerne, at inret af dem 
udgiorde et særskilt og for sig bestaaende Systeme, og det hele 
vilde blive et uordentligt Chaos af Bevægelse.

Mælkeveien, hvis hvide Skin kommer af utallige mange 
meget langtborte værende telescopiske Stierners forenede Glands, 
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er den Egn, den Deel, den Region af Himmelrummer, hvor 
Skaberen har behaget at ordne og henstille den allerstörste Mæng
de af disse utallige Solsystemer med deres Planeter og Cometer. 
Stierne-Taagerne, eller de taagede Stierner, som man med Kikker
ter finder overalt paa Himlen og hvoraf man regner over 2000, 
ere mindre Grupper eller Samlinger af Fixstierne - Systemer, hvil
ke omringe de störrc Samlinger eller Hoved-Systemerne i Mæl
kevejen.

Vor berömte Landsmand O. Romer anstillede i Aaret 1706 
Observationer paa Rectascensioner og Declinationer af 93 Fixstier- 
ner («) med de af ham opfundne Instrumenter, hvilke havde en 
större Nöiagtighed end de forhen bekiendte. Med disse Römers Be
stemmelser have T. Mater, Maskelyne-, Triesnecker og Cagnoli sam
menlignet deres egne og andre Astronomers nyere Observationer, 
og fundet at disse Srierner have en sardeles og egen Bevægelse, 
som er gandske forskiellig fra Præcessionen, Nutationen og 
Aberrationen. Nogle Stierners Rectascensioner og Declinationer 
have voxet, andre have taget af, og atter andre ere bievne aldeles 
uforandrede. Paa en meget sindrig Maade have Prevost {Mémoires 
de l' acad. de Berlin 1781 pag. 418-462) og Herschel {Philosoph. 
Transact Pol. pag. 247-274) forklaret denne Bevægelse ved 
at antage at vort Sol-Systeme har en Bevægelse fremad imod 
Gemma eiler a, i den nordlige Krone eller, hvilket omtrent er

ti) P. Horrebowii Opera Mathematica Tom, 3. Tridum Roemerianum pag, 
167-209» Nogle derudi indsnegne Trykfeil har jeg rettet efter 
Romers original Manuskript udi mine Observationef astronomies 
1781 1784 Havniæ 1784. pag« 23 og 24.
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der samme, hen imod A i Hercules, fordi de Srierner, som ere 
hen ad imod den Kant af Himlen, ej have forandret deres Steder 
i i oo Aar, men de Srierner, som ere 90 Grader fra denne 
Linie, have allermeest enten voxet eller aftaget i Rectascension. 
Forandringer i Declinatlonerne forklares af den Vinkel af 25 à 26 
Grader, som denne Flade, i hvilken Bevægelsen skeer, giør 
med Æqvator. Observationerne ere endnu for unge og Erfarin
gerne for faa til gandske nöiagtigen at bestemme Störreisen af en
hver Fixstiernes egen Bevægelse, hvilken i övrigt er aldeles 
upaatvivlelig.

Alle disse Fixsrierner, alle disse Sole med de til ethvert 
Systeme henhórende Planeter og Cometer ere ikke hvilende, men 
bevæge sig i Himmelrummet. Skulde denne Bevægelse være 
uden Hensigt, uden Plan og uden Orden? Skulde den skee paa 
Slump, snart hist snart her, snart fremad snart tilbage, uden 
at være bunden til faste Bevægelses Love? Skulde det ikkun 
være i vort Sol-Systeme, denne uendeligen liden Deel af Uni
versum, at Planeternes og Cometernes Bevægelser frembringes 
ved tvende Kræfter, centripetal og centrifugal Kraften, efter 
Mechanikens saa simple og uforanderlige Love, at den svage 
Menneske Forstand kan afcirkle deres Baner og udkasre deres Reise 
Carte for forbigangne og kommende Aarhundrede? Skulde 
vor Sols og saa mange andre Millioner Soles Bevægelser ikke 
være styrede ved lige saa simple som visse mechaniske Love? Ef
ter alt det, som vi kiende til Natur-Begivenheder, saavel i det 
mindre som i det større, giör Analogie det i den höieste Grad 
rimeligt, at ligesom i vort Sol-Systeme mindre Central - Masser 



med de derhen hörende Legemer kan vandre om en storre Cen
tral-Masse, nemlig Jorden med sin Maane, Jupiter med fire 
Drabanter, Saturnas med syv og Uranus med fire Maaner van
dre om Solen, saaledes kan vor Sol-Systeme tillige med andre 
Fixstierner eller Sol-Systemer med deres Planeter og Cometer 
vandre om Central-Masser ved Gravitation imod Systemets Center. 
Om der for Stiernerne i Mælkeveien, hvor vor Sol-Systeme 
unægreligen henhörer, er meer end en Central - Masse? Om 
Mælkeveien bestaaer af flere forenede Systemer af forskiellig Or
den med særskilte Central-Masser, hvilke igien vandre om en 
eneste Hoved- Central - Masse, hvis Störreise og tiltrækkende 
Kraft maatte staae i Forhold med de andre Systemer, som den 
skal bestyre, og med de umaalelige 'Rum, igiennem hvilke dens 
Virkning skal udbrede sig? Alle disse Spörgsmaale kan for nær
værende Tid ej besvares. Efterkommerne, veiledede ved flere 
Aarhundrcdes noiagtige Observationer, kunde maaskee blive istand 
til at bestemme Lovene for Fixstiernernes egne Bevægelser, og 
besvare nogle af disse Spörgsmaale«,

Man kunde maaskee invende, at man aldrig har seet saadan- 
ne store Central-Masser paa Himlen, altsaa ere de ci heller ril, 
og ere ikkun Hiernespind. Dertil svares, at de Centralmasser, 
vor Sol og Fixstierner, omkring hvilke gaae mörke Planeter og 
Cometer, og til hvilke.de skal uddele Lysets og Varmens velgio- 
rende Virkninger, maae nödvendigen være lysende og skinnende 
Legemer; men de centrale Masser, omkring hvilke de lysende 
Sole med deres Planeter og Cometer vandre, behove intet Lys at

rid Sti Skr r Deel, I Hafte. 1807. Z 
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uddele, hvilket endog synes overflødigt og spildt; de kan af den 
Aarsag være nwrke Legemer og kan altsaa ikke sees.

Forhen ansaae man Fixstiernerné eller alle disse Sol-Syste
mer som gandske isolerte, som for sig bestaaende, og at være 
uden Orden, Sammenhæng og Forbindelse med hinanden. An
tager man deres Bevægelser om Central-Masser, hvortil de nyere 
Observationer give et tydeligt Vink, saa bliver det Hele derved 
meer planmæssigt. Universet bliver da et sammenbundet Heelt, 
og Tanken om Skabningens Orden og Ypperlighed forskiönnes og 
forædles.

Alle disse Millioner Planeter, som vandre om disse utallige 
Fixstierner, frembyde Overflader beqvemme til Beboelse. Hvor 
der i det umaalelige Himmelrum kan være Plads der findes 
Væsener og Skabninger, som finde sig lykkelige. Alle disse 
Betragtninger om vort Planet-Systemes Orden og Planmæssighed 
og de simple Kræfter, som bevirke Planeternes og Cometers re
gelmæssige Gang om vor Sol, Beregninger over Universets 
umaalelige Udstrækning, Betragtninger over dets höistrimelige 
Orden og Indretning maae lede os til det höieste og ædelste Be
greb om alle Tings jörste Aarsag, og opvække Fölelser af Beun
dring og Tilbedelse af det almægtige, viseste og höieste Vasen, 
som er utallige Verdeners Stifter og Behersker og en velgiörende 
Fader for saa utalligen mange Væsener, hvilke fra Skabningens 
Begyndelse paa de dem anviste Opholdssteder have nydt Livet og 
Lyksalighed.
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Til denne Slutning har Astronomien og Universets Be
tragtning ledet de srorsre Genier, de meest dybttænkende 
og skarpsindigste Mænd en Cicero (*), en Seneca (w), en New-

•) M. T, Cicero libri tres de Deornm natura Lipsia 1796. lib, 2. cap. 3 g 
Fg. 193-

Assiduitate cuotidiana et consvetudine oculorum nssveseunt animit 
ñeque admirantur ñeque reqvirunt rationes earum rerum, qvas semper 
vident : proinde quasi novit is nos magis quam magnitudo rerum debeat 
ad exqvirendat causas excitare* Qv¡s enirn hune hominem dixerit, qvi 
tarn certos cali motus, tam ratos astrorum onlines, tanque omnia 
inter se convexa et opta viderit, neget in his ullnm ines>e rationem, 
caque casu fieri dicat, qvd qvanto consilio gerant ur, nullo consilia 
assequi possumus ? An cum machinatione qvadam nliqvid movers videmttsi 
ut sph<eram , ut horas, ac alia permulta , non dutitamus, qvin ilia 
opera tint rarietlis; cum autem ceeli impet um admirabili cum celeritate 
moveri vertique videamus, constantissime conficientem vicissirudiues avril, 
versarías, cum summa salute et conservatione rerum omnium-, dubita- 
tnus, qvin ea non solum ratione fiant, sed etiam excellent! qvadam di- 
uinaque ratione ?

I det foregaaende 36te Kapitel har Cicero viist, ot det var lige- 
saa urimeligt at Verden var fremkommet ved Atomers eller Grund
stoffers tilfaldige Forening, som det vilde være at der, ved at kaste 
en u allig Mængde af de 24 Bogstaver eller Typer ud paa Jorden, 
skulde kunne frembringes Ennii Annaler; man kunde lægge til en 
Newtons, en Dalemberts, en Eulers, en la Places udödeiige og 
skarpsindige Verker.

1 samme 36 Kapitels Slutning har Cicero anfort et her henhorende 
ypperligt Sted af et Skiivt af Arisoteles> hvilket Skrivt dog nu er 
tabt, og findes ikke i de Verker, som vi have tilbage af denne 
systematiske Philosoph.

u) L, A, Senccæ opera omnia P'ol. 1, Lipsid de providencia, cap. i.
298- Supervncancum est in prasentia vstendere, non sine aliqvo

Z 2
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ion (í?) en de ía Place- (x) en (z/). Jeg forbigaaer ar an-
fore en Dcrham (z) en Nieutuentyt (a?) og flere, som have skrevet

custode tantum opus stare, nec hunc siderum certum decursttm fortuiti 
impetus esse, et, qva casus incitât, sape turbari et cito arietarc; 
hatte inofficnsam velocitatem procedere atenta legis imperio r tantum 
rerum tetra marique gestautem, tantum clarissimorum luminttm et ex di. 
spoíitione lucentitttn: non esse materia errantis hunc ordi/tem, ñeque, 
qv.c t entere coierunt, tanta arte pendes e, ut terrarum gravissimum 
pondus sedear immobile et properaniis circa se coeli fugam spectet.

t) I. Newton i principia philosophies naturalis mathematics. ex edit: le 
Soeur et Iaquier Geneve. Tom. 3 1742. P17 K* 673, Scholion generale: 
Elegantísima solis, planetarum et cometarum compages non nisi consilio 
et dominio entis intelligentis et potentis oriri potuit. Si Stella fixa sint 
centra similinns systematum, hac omnia simili consilio constructa sube, 
runt Unius dominio; prasertim cum lux fixarum sit eiusdem natura 
ac lux solis, et systemata omnia lucem in omnia invicem emittant, et, 
ne fixarum systemata per gravitatem suam in se mutuo cadant, hic 
eadem ad immens am ab invicem distantiam posuerit. Hic omnia regit non 
ut anima mündig sed ut universi dominus, et propter dominium suttm, 
Dominus Deus, liayroxp&rwp, diet solet. — —-------— — __
Ex dominât ione vero seqvitur, Deiim verum esse vivum, intelligentem 
et potentem; ex reliqyis perfectionihus summum esse vel summe perfiec. 
tum; aternus est et infinitus, omnipotens et omniscient, id est, durât 
nb aterno in at er num, et adest ab infinito in infinitum ; omnia regit,
omnia cognoscit, qva fiunt aut fieri possunt. Nonest aternitas er 
infinitas, sed aternus et infinitus; non est duratio et spatium, sed du. 
rat et adest. Durar semper et adest ubique, et existendo semper et 
ubique durationem et spatium constituí. — — — — — —  
Deum cognoscimus per proprietates suas et attributa, per sapientissimas 
et Optimas rerum structuras et causas finales; vtneramur antem et co. 
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Astrorheologier, og derved bekræftet Davids skiönne Tanke at 
Himlene fortælle Guds Ære og Firmamentet hans Hænders Gierninger.. 

limus ob dominium, JD^us enim sine dominio, providentiel et causis fina- 
libus nihil aliud est qvam fatum et natura,.

x).  Piere Simon de lit Place Exposition du Systeme du Monde,. Tom, s,. 
Paris l'an IK,

p, 295. En considérant le système planétaire avec attention, on est 
étonné'de voir toutes les planètes se mouvoir autour dû Soleil d’occident 
en orient et presque dans le même plan; tous les satellites en motive* 
ment autour de leurt planètes dans le même sens et à peu près dans le 
même plan que ces plauétes ; enfin le Soleil, les planètes et les satel
lites , dont on a observé les mouvement de rotation, tournant sur eux 
mêmes , dans le sens et à - peu - pr es dans le plan de leurs mouvemens de 
projection. Un phénomène aussi extraordinaire n'est point l'effet du ha
zard ; il indique une cause générale, qui a déterminé tous ces mouve
ment^

Pag 296. Le Systeme Solaire nous o ffre les mouvemens de 10 planètes et 
16 satellites, dont les plans sont inclines à celui de la terre; en supposant, 
que leurs inclinaisons aient éié l’effet du hasard, elles auraient pu s'é
tendre jusqu'à 900, et la prohabité, que l'une d'elles au moins, en 
eut surpassé 90o, serait 1 — ^-zz est d°nc extrê
mement probable, que la direction des mcuvcmens planétaires n’est point 
l'effet du hasard. Cela devient plus probable encore , si l’on considère, 
que l’inclinaison du plus grand nombre de ces mouvemens h l'écliptique est 
très petite et ne surpasse guere 4 Dègrès,

pag. zçfl. Un autre phénomène également remarquable du système 
solaire est le peu d’excentricité des orbes des planètes et des satellites, 
tandis que ceux des cometes sont fort allongés. Les orbes de ce systems 
n'offrant point de nuances intermediaires éntre une grande et une petite 
excentricité, nous sommes encore forcés de reconnoitre ici l’effet d’une
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II. Hvorledes en Comet observeres ? og dens 
Sted paa Himlen bestemmes ved Distance- 
Methoder og ved Cirkel - Micrometeret.

§* i

Om de ved Cometen 1807 brugte Observations Metho- 
der i Almindelighed.

Da Britterne havde omringet Kjöbenhavn, da de havde op
kastet deres Batterier til Mörsere og Kanoner, kunde man forud 
see Kjöbenhavns Skiæbne, og at især den nordre Deel af Staden

cause régulière; le hasard seul n'eut point donne une forme presque 
circulaire aux orbes de toutes les planètes; il est donc necessaire , que 
la cause, qui a déterminé les mouvement de ces corps, les ait rendu 
presque circulaire. Il faut encore que cette cause ait influé sur la 
grande excentricité des orbes des comètes, et, ce qui est fort extraordi
naire, sans avoir influé su les directions de leurs mouvement.

y) Youngs complaints, nigtit. y.
— — — — — — The glorious architect
in this his universal timple, hung
with lustres, with innumerable ligths
that shed religion on the soul, at once
the temple and the preacher J 0 how loud
it calls devotion !
Devotion, daugther of astronomy

z) Astrotheology and Physicotheology by William Der ham, London 1726.
r?) Bernhard Niéwerityts Rechter Gebrauch der Weltbetrachtung, übersetzt von

1, A, Segner Jena 1746. 25 Betrachtung. pag. 407.479.



vilde blive heftigen bombarderet af omtrent 50 Morterer, og be
skudt af 5 á 6 Batterier paa 24 og ßOpundige Kanonerj og ar 
den vilde blive et Offer for Odelæggelse og Brand-

For saa vidt mueligt at bevare Observatoriets gode og kostbare 
instrumenter, bleve de nedtagne og nedsatte i et mörkt Rum 
eller Værelse under runde Taarns niederste Gevelvter, og Dören 
tilmuret. Paa Observatoriet forblev ikkun den 6- Fods Mural- 
Qvadrant og den 12 Fods Sector, hvilke formedelst deres Stör
reise og Befæstnings Maade ei i Hast og uden vidtløftige Tilbere
delser kunde nedtages,

Efterat Kjöbenhavns sørgelige Catastrophe var forbi, torde 
jeg dog ej opstille Instrumenterne, förend vor endelige Skiæbne 
var afgiort og Engellænderne havde forladt Staden; man erindrer 
sig endnu de mange Rygter, at Engellænderne vilde beholde Siæ- 
land, at den skulde overlades til de Svenske, at man kunde be
frygte en ny Beleiring og saa fremdeles.

I October Maaneds forste Dage blev en Comet opdaget i 
Kjöbenhavn; jeg tor sige, at den blev opdaget her; thi uagtet 

* den er seet af Astronomen Pons i Marseille allerede i Midten af 
September, uagtet Bode i Berlin har seet den paa samme Tid, 
som den forst her observeredes, saa kunde man dog derom her paa 
ingen Maade være underrettet, da Posternes Gang var aldeles 
sperret. De Breve, hvilke Astronomerne i Frankerig, Tydsk- 
land og Rusland have tilskrevet mig i August, September og Oc
tober Maaneder 1807, ere mig forst tilhændekomne imod Slutnin* 
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•gen af November, omtrent 14 Dage efter at Engellænderne hav
de forladt Kjöbenhavn og Siæland.

Saaledes fremstod der en ny Himmelborger, og den be
skæftigede mig næsten dagligen i ef Maaned. Den bidrog til 
at forglemme noget af Smerten over det betydelige Tab, som 
jeg ved Bombardementet og Ildebranden havde lidt, og endnu dagli
gen maa fole.

Som forhen er sagt, vare Observatoriets större og bedre 
Instrumenter nedtagne, og der iblandt et Æqvatorial - Instrument, 
forsynet med Bradleys Rhomboidal-Micrometer. Dette Instrument 
er særdeles velskikket til at bestemme Planeters og Cometers Ste
der uden for Meridianen ved at sammenligne dem med en Stierne, 
hvis Sted er bekiendr. Af begges Gang forbi Rhoinboidal-Micro- 
meterets Traade og den der imellem forlöbne Tid kan man bestem
me Cometens eller Planetens Rectascension og dens Declination.

Da alle disse Midler manglede, saa maatte jeg være betænkt 
paa andre Observations-Methoder, hvilke de faa og mindre fuld
komne Instrumenter. som jeg havde i Hænde, kunde frembyde, 
Den forste Methode bestod udi at maale Cometens Frastand fra 
tvende bekiendte Fixstierner med en Hadleys Sextant af 18 Tom
mers Radius, og den anden at observere Cometens og en bekiendt 
'Stiernes Gang igiennem Cirkel-Micrometercr. Jeg skal omsræn- 
deligen forklare begge Frcmgangsmaader, og tilföie adskillige 
Bemærkninger.
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§. 2

Foreløbige Beregninger ved Arcturus Gemma og Vegtx.

De Srierner, fra hvilke Cometens Afstand er maalt, ere 
den skiönne rödlige Stierne Arcturus i Bootes, den klare i den 
nordlige Krone eller Gemma y og den klare i Liren eller 
Disse Stierners Rectascensioner og Declinationer ere tagne af Piaz- 
zi's Cataloge (Catalogue de bacension droite et de la déclinaison de 
5055 ¿toilés d' apr es les observations de Mr. Piazzi par I. E. Bode* 
Berlin 1805); og de stemme gandske vel med Cagnolts Bestem
melser (Catalogue de 501 étoiles par A. Cagnoli. Modéne 1807). 
Jeg maa bemærke at Areturs aarlige Forandring i Rcctascension 
er i Bodes Udgave af Piazzi’s Cataloge anfört for 48>7// 
da den ikkun bor være 40,75". Jeg beklager at jeg ikke kan 
sammmenligne Bodes Udgave med den italienske Original, hvil
ken tillige med 4000 Bind af mit Bibliothek er brændt ved det 
engelske Bombardement.

Arctur’s sande Rectasccnsion - 211. 43'. I9Z/
aberration zzz—19,6 
nutation zzz 4~ 9,6

------------------ - . — — 10,0

t
Areturs apparente Rectascension - * -211. 43. 9>o
Arctur’s sande Declination - * 20. 11. 27,6 M
Aberration zzz 4" 7>8
Nutation — — 4,0 

------------ -----  + 3,8

ArCturs apparente Declination - 20. il. 31,4
Vid M. Skr. V Deel, J Sktfte 1807. A a
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Naar Fra Gemmas Rccrascension drages Areturs Rectascension> 
erholdes deres Rectascvnsions Forskiel zz 190. 54'. 56,4", hvilken 
Bue af Æqvator er Maalet for den sphæriske Vinkel, hvilken 
begge disse Stierners Declinations Cirkler danne ved Polen*

Dens Frastand ft a Poten 
Gemmas sande Rectascens, 
aberration zz — i8>4 
nutation- zz 8,1

-

* 69. 48. 28,6
231.. 38. 15,7

ïc,3
Gemma's apparente Rectascensdon • 231* 38» 5>4
Gemma’s sande Declination - - - 27. 22. 12,4
aberration- zz -p 9,9
nutation, zz — 1,6-

H- 8,3
Gemma's apparente Declination’ - 27. 22. 20,7
Gemma’s polar Distance - 62o. 37'-39>3"

yfQ er Æqvator, P er Polen, PS Declinations-CirkeTen 
igiennem Arcturus A og PD igiennem Gemma G. I Triang
len APG gives tvende Sider AP zz 69. 48. 29 og PG zz 
62. 37. 39,3 og den indbeiattede Vinkel z zz BD zz 19. 54, 
56,4. her af beregnes Vinkelen », som Arcrurs Declinations- 
Cirkel giör med en stor Cirkel AG igiennem Arcturus og Gemma, 
nemlig r: tang GP zz cos. z : tang PF, man finder PF zz 
61. 9- 35z/- °g ^P — PP zz 69. 48. 29 — 61. 9. 35 zz 
g. 38. 54 zz AF’. Fremdeles sm. AF : sm. PF— tang z: tang 
0; og man finder Vinkelen n zz 64. 38. 53. Fremdeles be
regner man Distancen imellem Gemma og Arcturus eller AG ved
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folgende Forhold cos PF cos, AF zzz cos. PG: cos. AG, og
man finder AG = 190. 33'. 19".

Da Cometens Frastand og er maalt fra den klare i Liren
eller Vega, saa maa man ligeledes tor Gemma og Vega söge
Vinkelen n og Siden GL.
Vegas Rectascension 1 Nov. 1807 
aberration zzz — i3)2z/
nutation — -p 7,3

Vegas apparente Rectascension
Vegas sande Declination 
aberation zzz 4“
nutation zzz 4~ 4,^

Vegas apparente Declination

*
Fig.

ZZZ 277 . 3Ú'. 20,2ZZ

— 6,0
- — 277. 36. 20,2
•* — 38. 3& 45>5

+ i9>3
• = 38. 37- 4> 8

Den apparente Rectascensions Forskiel
imellem Gemma og Vega — z zzz 45o. 58'. 15"

I Trianglen PGL gives tvende Sider PG ~ 62. 37. 39,; 
PL = 5^ 22. 55,2 og den af disse Sider indbefattede Vinkel 3 
z= 45- 58. 15; heraf beregnes Vinketen m zzz 61. 32. 4 og Di
stancen imellem Gemma og Vega z= 39. 43. 6.

Disse .foreløbige Bestemmelser af Vinkelen r, og disse Stier
ners sande Distancer i Bue af en stor Cirkel bruges beständigen 
i alle de efterfølgende .Beregninger af Cometens Rectascension og 
Declination.

2<

i A a 2
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«

§♦ 3

Hvorledes Cometens Distance fra Arcturus, Gemma 
og Vega er observeret»

At bringe de tvende lysende Puneter Cometen og de oven- 
rreldte Fixstierner i Berorelsc eller Bedækning er meget vanskeligr. 
Der er derfor ril forskiellige Tider observeret forskiellige Distan
cer og deraf tager Middeltal, hvortil man i Beregningen har 
holdt sig. Jeg oplyser det ved folgende Exempel den 21 Oct»

Kometens Frastand
Middeltid fra Arcturus

KL 6. 24'. 30. - 30®. 13'. 3o'z
6. 29. 15- - - 3o- 9. 30
6. 33. 0. - - - 30. 9, 0

6. 28» 55- ’ • - 30. i o. 40

Frastand fra Gemma
4 38< c. - - - 13- 32. 0
C 45* 0. - - - 13- 33- 0
6. 51. 0. - * 13- 34- 30

6. 44- 40. - 13- 33’ 10

Ved at tage Middeltallet af begge disse Tids Momenter har 
man holdt for, at om Aftenen KL 6. 37'. 3a efter Kjöbenhavns 
Middeltid var Cometers apparente Frastand

fra Arcturus - - 30°. 10'» 40"
Gemma - • » 13. 33. 10»
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Disse med Sextanten tagne Distancer ere observerte med al 
imielig Fliid; men formedelst Vanskeligheden i Beröringens nöi- 
agtige Bestemmelse af tvende fine lysende Puncter tör man dog 
ikke være ansvarlig for, at der jo endog ved den klareste Luft 
og under de fordeelagtigste Omstændigheder meget gierne kan være 
f à i Minuts Feil; og, naar Luften var noget disig eller der 
var Maaneskin, da blev det endnu vanskeligere at bedömme Be. 
rörelsen, og der kunde da meget letteligen Viere i à 2/ Feil i 
Distancerne.

4
De observarte Distancers Rettelse for Refraction og Pa

rallaxe eller de apparente Distancers Reduction til 
de sande-

Af de endelige Resultater af denne Comets Bane har man 
seet, at dens periheliske eller korteste Distance fra Solen var zzz 
©,65, naar Jordens Frastand fra Solen = i, og at Periheliets 
Længde var den 19 September ~ 270” 59', og at den var i Pe- 
rihelium den 18 Sept. Kl. 1-9, til hvilken Tid Jordens Længde 
i sin Bane var 356° 17'. Heraf folger, at til ovenmældte 
Tid var Cometens Paralaxe mindre end Solens eller mindre end 
8,5". Cometens Bane giör en Vinkel af 63o med Ecliptica, og 
altsaa, da man her begyndte at observere den 1 October, var den 
endnu længere borte fra Jorden, og dens Parallaxe meget for
mindsket og næsten ubetydelig, hvilket saa meget meer maa. 
gieide for de Observationer, som ere anstillede i November qg 
Dccembet Matneder, da Cometen bortfiernede sig: endnu meer. Tab, 1
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■**
3 C er ’Cometeos og G er en Stiernes apparente Sted; Gg 

Refractionens Størrelse for Stiernen. Cr er Refractionens og Pa- 
rallaxens Virkning for Cometen. Det sande Sted c maa komme 
nærmere ned imod Horizonten AR, fordi Parallaxen er saare li
den. CG er den apparente og cg den sande Distance imellem 
Stiernen og Cometen. Uden mærkelig Foil kan man antage CG 
og cg for paracele. Man antager ca og gb perpendiculaire til CG.

Î Trianglen GCZ gives de trende Sider, GZ og CZ, Stier- 
nens og Cometens apparente Zenith-Distancer, og den cbserverre 
Distance CG imellem Cometen og Stiernen. Heraf beregner man 
Vinkelen x

GZ + CZ GC
Naar —----- --------- - ——- zzl P, saa er

Videre maae man beregne Vinkelen y.
sin. x. sin. CZ

sin. GZ
De tvende meget smaa Triangler Cca og Ggb kan bereg

nes som retlinede og retvinklede Triangler, hvorudi 
c« - ..cos. x-Ac- a = ...cos y- G*.

r r
Ved disse tvende Stykker reduceres den apparente Distance 

CG til den sande cg. Naar Vinkelen x er spids, hvilket et 
Öjekast paa en Globus eller en simpel Construction strax udviser« 
saa er (Fig. 3)

gc — GC 4* Ca — Gb



Naar Vinkelen ved x er stump, saa er (Fig. 4)

gc zzz GC — Ca -J- Gb
Naar Vinkelen x er en ret, da er Ca ~ o, og

gc = CG i GR
Jeg skal oplyse denne Synthetiske Methode. Den 22. O cl 

Kl. 7 18'. 20" r. m middeltid blev observeret Cometen* Frastand 
fra den klare i Liren eller Vega zzz 330. 24'. 30". Cometen®
Höide — 32o. 30'; Vegas Höide ~ 62° 45<

Udi den 5 Figur er HR Horizonten, Z er Zenith > C Ce-
meten. L er Vega.

HC-zrz 32o. 3o'. 0 CZ = 57°. 3c 0"
Ce —• 0. i. 29
RL ZZZ 62. 45. O LZ — 27. 15 . 0
LI “ 0. 0. 29
CL — 33. 54. 30

Trinke 1 e rà X

CZ zz: 57°. 30'. 0" log. sin — 9. 9260292
CL — 33. 24. 30 log. sin — 9- 74083791
JLZ zzz 27. 15. 0 *9- 6668671

2) 118. 9. 30
P ~ 59: 4- 45 log. r2 ~ 20. 0000000

P — CZ zzz i. 34. 45 [og. sin = 8- 4402503
P — CL — 25. 4°. 15 log. sin z= 9. 6366888

38- 0769391
*9- 6668671

2) 18. 4100720
sin i x — 9- 2050360
i X -— 9o. >3'- 35"

X -= 18 27. 10
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log. sin. 57°- 30'. oz/ : 9. 9260292
log. sin. 18. 27. IO ZZ: 9- 5004052

19. 4264344
log. sin. 27. 15- 0 9. 66074’59
log. sin. y — 9- 7656885

y 35°- 59'. 5°"

3. Stykket Ca

log. cos« 18. 27. 10 “: 9. 9770762
log. 89" —= i. 9493900
log. Ca —z i. 9264662

Ca — 84,4" = *'• 24>4"

4. Stykket Lb

log, cos. 35. 39. 50 =2 9. 9097973
log. 29" =z r. 4623980
log. Lb zzz i- 3721953

Lb — 23,6"
Den oBscrverte Distance CL zzz 330 24'. 30"

Cfl — i. 24,4
33. 25. 54,4

Lb —_____ -— 23,6
Sande Distance cl zzz 33. 25. 30,8
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§. 5
Denne Synthetiske Methodes Sammenligning med de 

Analytiske Methoder til at reducere apparente Di
stancer til de sande.

Forskiellige Analytiske Methoder ere udfundne af Lyons, 
Dunthorne, illciskelyne, Borda og flere. Borda har givet en 
Formel, (Description et usage du Cercle de reflexion pag. ^6 og 77} 
som er en af de korteste og beqvemmeste. Dog troer jeg , at der 
ved kan bruges beqvemmere Benævninger, og at den kan gives 
en beqvemmere Form paa folgende Maade;

D. 22 Octobr. 1807. Kl. 7. 18, 20" efter Middeltid
Kjöbenhavn.

Cometens apparente Höide ~ h ~ 32o. 30Í 0
sande Höide ~ h' 32. 28. 31

Vegas apparente Höide “ //= 62. 45. 0
sande Höide zzz Li' = 62. 44. 31

Cometens og Vegas .apparente
Distance zzz D tzz 33. 24. 30

sande Distance — D‘
Man söger forst en Hielpe - Vinkel ~ hvilken findes ved 
folgende Formel.
(sin. zzz coshi cos. H‘. cos. i (H h -j-D). cos. í (H-\~ 1— TL rs 

cos. h. cos. li (cos. f (fli' 4~ ./i'fl
og endeligen

sin i D1 cos. f (fll' 4~ ^') cos«
r

ru. Sei. Skr. r Deel, I Hafte 1807. B b
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f (¿7 + h + 77)
77
Î (7/ + h — D}

D ~~ 330. 24'. 30
h rzz 3 2« 30. 0
H = 62. 45« 0

Ä) 128. 39« 30
64. 19« 45 —
33« 24. 30 z~

30« 55« 15 --
h> -z 0 ? - • 28'. 31

62. 44' 31
+ h< = 95« *3«

47- 36. 31 —

log. cos. h* log. 
log. cos. H1 = log.

log. cos. 1 (/7 + h 4“ Z7) = log« 
log. cos. -g (27+ " — 77) =zz log.

log. cos. h zzz log. cos. 32. 30. 
log. cos. 2/rzz log. cos. 62. 45.

I {H' + A')
log.. r; z= 20. ooooooo

cos. 32. 28. 31 ~ 9. 9261486
cos. 62. 44. 31 = 9. 6608644
cos. 64. 19. 45 = 9. 636688$
cos. 30« 55« 15 — 9- 933425^

59« 157*274
o ™ 9. 9260292
0=9« 6607459

[cos.4(7/'+^log*cos* 47°j6. 31 6575664
39. 2443415 39«2443415

2. log. sin A rzz 2)19. 9127859
9. 9563929 

A — 64°. 45'. 5"
Af denne saafedes fundne Hielp- Vinkel A beregner man den san
de Distance = D‘,
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log, cos.. A — log. cos. 64o 45'. 5" zzr 9. 6299667
log. cos. f (Hz4-/;z) — log. cos. 47

log- ?

• 3Ö. 3’ :— 9. 8287832
19- 4587499

— 10. 0000000
log. sin. -f D‘ -— 9- 4587499

i5 D‘ = i 6°. 42Í 46"
D1 ~ 3 3- 25. 32

Altsaa den sande Distance
imellem Cometen og Vega
efter denne analytiske
Formel .... * 330. 25'. 32"
Efter min syntheriske Methode - 33. 25. 30,8

Forskiel - 0. 0. 1,2

I det tilfoiede practiske Exempel har Borda rigtigen stillet 
Beregningen saaledes. at han undgaaer denne Feil. men da er 

B b 2

Altsaa er den hele Forskiel ikkun 1,2/z, hvilket har sin Oprindel
se deraf, at det sidste Tal i Logarithmerne ikke crc paalideligt.

Den her givne analytiske Formel er noget forskiellig fra 
Bordas', han har overalt bortkastet Radius " r, og dens Qva
drat ■— rz> fordi begge ere rr 1 og Eenhedcn ikke forandrer 
Multiplicationen og Divisionen; men naar man regner med Loga- 
rithmer og antager, som man giör i alle Beregninger med trigo
nometriske Funcrioner, log. r ~ log. 1 “ 10 og log. r« — 1 
log r — 20, saa förer det til aabenbarc Feil, naar Radius udela
des. I ovensraaende Exempel blev di Logarithmen af Dividendus 
-— 39. 1571274 hvorfra skulde subtraheres Logarithmen-af Divisor 
■— 39. 2443415, hvilket ikke kan giöres.
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Kxemplet ej længere overeen stemmende tned, hans egen Formel, 
og den brugte Fremgangsmaade er desuden aldeles uforstaaelig 
for dem , som ci selv ere Analysier.

§. 6
Af Cometeos observerte Distancer fra tvende Fixstier- 

ner, hvis Steder ere givne, at beregne Co
meteos Rectascension og Declination^

Jeg skal give Regelen og Exemplet paa een Gang af Obser
vationen den 22 OctoberKl. 7. 18Z. 20" Middeltid i Kjobenhavn«.

Tav. i P er Polen, Æqvator; PB, PD og PE ere De- 
Fjg. 6 clinations Cirkeler igiennem Gemma G. Cometen C, og Vega L

Vinkelen n, som en stor Cirkel igiennem Vega og Gemma GL 
gior med Gemmas Declinations Cirkel PB, er forud beregnet (§.2) 
og befundet rzz 6i°. 32'. 4" = ligeledes Distancen imellem 
Gemma og Vega GL =2 39o. 43Í 6".
apparente Distance fra Gemma til Cometen - 130 53'. 45'

Den sande Distance ~ GC zzz ■ - 13. 53. 5^
apparente Distance fra Vega til Cometen - *33» 24. 30

Den sande Distance zzz LC - 33. 25. 31^

1) I Trianglen GCL gives de trende Sider GL —■ 39'. 43. 6,
GC “i3- 5 3* 52 } LC — 33. 25. 31, og her af beregnes 

Vinkelen m 55° 2Z. 52"
w 61. 32. 4

m -J- n zzz 116. 34. 56
supl. (m-h?/) — 63. 25. 4
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s) Beregnes Stykket Gg
tang» Gg — tang» GC. cos. (w> 4" »)

r

f Gg = 6% 19'. 5"
PG — 62. 37. 39
Pg ~ 68» 56» 44

3) Her af kan nu findes PC> som er Complementet til Come- 
tens Declination

cos. PC zzz cos. CG. cos Pg
cos. Gg

PC bliver da ~ 69® 27Í 34" og Cometen/ Declination 1807^ 
d'. 32 Oct. Kl. 7. ifc' Middeltid z= 2Q&. 32* 26" Nordlig.

Cometens Rectascension kunde nu findes ved Sammenligning 
med Gemma eller med Lyra; Bruges Gemma, maa man söge Vin
kelen X, som er Recrascensions Forskiellen imellem Gemma og 
Cometen

tang x ~ sin. Gg. tang, (m -f- »}
sin. Pg

Retascensions Forskiel imellem Gemma og

maatte man beregne Vinkelen y, som er Rectascensions Forskiel-

Cometen zzz x zzz - - * 13°. 15'. 38"
Rectascension af Gemma - - 231. 38. 5,4
Recta/ascension af Cometen 1807 d. 22

October Kl. 7. 18. M, T ♦ "■ * 244> 53*43,4

Dersom man vilde sammenligne Cometen med Vega, da
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len imellem Vega og Cometen; man fandt da
y — 32°. 42'. 34"

Rectascension a£ Vega ($. 2) — 277. 36. 22,2
Rectascension af Cometen —~ 244. 53. 4852

Forskiellen er ikkun 4,8" imellem disse tvende Bestemmelser,
som er ubetydelig ved den brugte Methode.

Samme Dag, nemlig den 22 October Kl. 
meten sammenlignet med Arcturus og Gemma. 

Apparente Distance fra Cometen til Arcturus
Sande Distance 

apparente Distance imellem Cometen og Gemma 
Den sande Distance -

6. 56, blev Co«

3o« 59» 15
31. i. o 
i3°- 53'* 45z/ 
i3* 53» 52

Paa den forhen beskrevne Maade er heraf beregnet for den 
2.2 October Kl. 6, 56. Middeltid i Kjobcnhavn
Cometens Declination ----- 2.0. 29. 56 N
Rectascension ------ 244. 52. 43
Hvilket temmeligen vel stemmer overeens med det, som er fundet ved 
Cometens observerte Frastand fra Gemma og Vega.

I det anforte Beregnings Exempel har Vinkelen n m væ
ret en stump Vinkel. Perpcndicularen falder uden for Trianglen, 
Gg skal lægges til, og Pg ~ PG + Gg\ men dersom (Fig. 7) 

er en spids Vinkel, saa falder Perpendkularen Cg 
inde i Trianglen og Pg = PG — Gg.

Fremdeles er i Fig. 6 og 7 Cometen C imellem begge 
Stiernerne G og L, fra hvilke dens Distancer ere maal- 
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te; men det kan og være Tilfældet, saasom den 22 Octbr. 
ved Sammenligningen imellem Arcturus A, Gemma G og Come
ten C, at Cometen er paa den anden Side af begge Srierncrne, 
som i Fig. §. Vinkelen w “ 64o. 38.'. 53" (§. 2); af de ob- Fig, g 
serverte Distancer er beregnet m zzz 180. 56'. o"; altsaa mn — 
83o. 34', 53"; og da denne Vinkel er spids, falder Perpendicu- 
laren Cg inde i Trianglen, og Pg AP — Agzzz.6^. 48. 29 
— 3. 5°- 43 =z 65° 57z* Overalt vil i et hvert Tilfælde 
et Öjckast paa en Globus eller en blot Construction paa Papiret 
vise, hvorledes Trianglerne ligge, og hvad der skal beregnes, 
og hvilke af de fundne Stykker skal lægges til eller tages fra.

Paa denne Maade er Cometens Reetascension og Declination 
ved maalte Frastande fra Fix3tierner bievne beregnede den 4, 5, 
8, 13, 14, 2i, 22, 23, 24, 28 October og den 6 November. Til 
Slutningen igientager jeg det som forhen er erindret, at jeg un
der meget fordeelagtige Omstændigheder tör være ansvarlig for at 
der rimeligen ej er over en Minuts Uvished ; men at ved miiir 
dre klar Luft eller ved Maaneskin kan Uvisheden i Rectascensio- 
ner og Declinationer stige til if à 2 Minuter, naar alle muelige 
Feil uhcldigen skulde falde til samme Side, og ei for en Deel op
hævede hinanden»

§• 7
Cirkel - Micrometerets Theorie og dets Anvendelse til at 

bestemme Cometens Rectascensioner og Declinationer*
Til at maale smaa Distancer paa Himmelen har Astrono

merne udtænkt Instrumenter, som kaldes Micrometere, Den berom- 
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te Holianâske Mathematiker Huygens har hertil givet den forste, 
omenskiöndt meget ufuldkomne, Indretning. Den Berlinske 
Astronom Kirck gik er Skridt videre, han sarte i Kikkerten udi Ob- 
jeetivets og Ocularets fælles Focus en Skrue paa hver Side af 
Kikkert-Roret, og imellem disse Skruers Pynter fattede han de 
Stierner, hvis Distance han vilde maale ; men denne Beröring 
kan ej erholde den Fiinhed og Nöiagtighed, som disse Observa
tioner udfordre. Vor berömte Landsmand Oh Römer (*) har op
fundet Traad-Micrometere, hvor man med megen Nöiagtighed 
kan fatte Stiernerne eller den överste og nederste Sol- og Maane- 
Rand imellem en fast og en bevægelig Traad, og saaledes efter 
Skrue-Gangenes bekiendte Værd i Minuter og Secunder bestemme 
disse Distancer eller Diametere. Den franske Mathematiker Bou- 
guer opfandt Heliometeret hvilket den duelige engelske Kunstner 
Dollond forbedrede betydeligen ved at overskære et Objectiv- 
Glas i tvenke Stykker, og at sætte det foran for Kikkertens 
sædvanlige Objectiv, og har kaldet dette Instrument Objectiv- Mi- 
er ometer et. Naar Objectiv-Micrometeres tvende Stykker udgiöre et 
Heelt, da seer man ikkun een Sol eller Planet; men naar de 
fores fra hinanden, seer man tvende Objecter: endeligen naar man 
har fort dem saa langt, at Solens eller Planetens Rande betöre 
hinanden, saa har man maalt Solens eller Planetens Diameter, 
hvis Værd i Grad Bue udtrykkes paa den anbragte Nonius. Ob
servatoriet har en triple achromatisk Kikkert forfærdiget af Nairne 
og forsynet med et Objectiv-Micrometer, hvis noniske Indeling 
er opgivet at vise enkelte Secunder. Dette har jeg verificeret

*) P. Horrebow Opera uiathematica Tom. 3. pag. 109-i15 og P. Horrebotv 
Basis Astronomis Ihvnis 1735. p<rg 114-121.
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ved fra Observatoriet at maale Buen imellem begge Roeskilde Dom
kirkes Spire, hvis Störreise af mine i Aaret 1764 foretagne tri
gonometriske Opmaalinger var mig bekiendr. Deraf fandt jeg en 
enkelt Deel af Nonius at være 0,96 Secund. Dette er et Beviis 
paa, hvor nöiagtig den duelige Nairnes Indeling er blevet. Ved 
dette fortræflige Instrument er dog en liden Ufuldkommenhed, 
som man ei skulde formode. Denne nemlig, at begge Halvdele 
af det overskaarne objectiv Glas ej har samme Focus; det enes 
Brændepunct er lidet kortere en det andets, saa ar, naar det ene 
Solbillcde er fuldkommen klart, er det andet ei gandske tydeligt. 
Hvortil endnu kommer, at begge Solrandenes nöiagtige Beröring er 
vanskelig at træffe.

Den fortræflige engelske Astronom TJracføyr rhomboidal Micro
meter er en meget sindrig Opfindelse, fordi det paa en meget nem 
Maade ved tvende Stierners Gicnncmgang fra en Traad til en 
anden giver paa een Gang Rectascensions og Declinations Forskiel- 
len, Egentligen skal dets Kikkert ligge paa et Æqvatorial-Instru
ment eller et paral lactisk Stativ.

Alle disse Micrometere ere kostbare Instrumenter, som ikke 
kan falde i enhvers Lod. Man har derfor begyndt at indfore 
Brugen af Cirkel-Micrometeret, eller Kreds - Micrometeret, som er 
meget simpelt, og lidet bekosteligt og kan anbringes i enhver 
Kikkert. Den Hele Indretning bestaaer derudi, at man i Ob
jectiv- og Ocular- Glassets fælles Focus indsætter en skarp afdreiet 
Ring af Messing. Kikkerten lægges paa en fast Stativ, og stil
les paa Cometen, i hvis Nærhed man maa söge en Stierne, 

Vid. Sel. Skr. V D:el, I Hxfti. 1807. C C
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hvis Rectascension og Declination er bekiendt, men der er en 
nödvendig Betingelse at Kikkertens Stilling paa ingen Maade for
andres og at Stiernen enten for eller efter Cometen gaaer igienncin 
Kikkertens eller Kreds - Micrometercs Synskreds eller Campus.

Observationen anstilles saaledes, at man efter et godt Uhr 
observerer Cometens Indgang i Kikkerten og Udgang af Kikkerten», 
Ligeledes observerer man Stiemens Indgang og Udgang af Kreds- 
IWicrometeret. Videre er der intet at observere og det övrige er 
Beregning, hvis theoretiske Grunde strax skal forklares.

Forud maae man bestemme Værdien af Kreds- Micromete- 
rets Diameter udi Parter af en stor Cirkel. Dette skeer ved 

Pig- 9 at observere Stierners, helst dem, som er nær ved Æqvator, Ind
gang efter Uhret i M og Udgang i TV. Forskiellen her imellem er 
Værdien af MN i Tid, som giöres til Bue ved ar multiplicere 
med 15. Var Stiernen i Æqvator, saa var det ligefrem den sög- 
te Diameter i Parter af en stor Cirkel ; men naar Stiernen har 
Declination, saa maae denne fundene Værdie multipliceres med 
Cosinus af Declinationen, for at reducere den til Æqvator. For 
at være sikker at Stiernen gik midt igien-nem, er i Diameteren 
KIN spendt en Traad, som- Stiernen enten skal folge i den hele 
Giennemgan-g ; eller gaae parallel med Traaden. Jeg skal anfore et 
Exempel £ i Vandmanden gik ind i Kikkerten 22. 24'. 51,5" og 
ud af Kikkerten 22. 28'. 21,5", altsaa har den brugt til ar gaae 
jgjennem Kikkerten i Tiid 3'. 30", som i Bue udgiör 52'. 30", 
-— 3150'3 hvilket reduceres til Æqvator



•203

løg. cos. dec. ? ~ log. cos. o° 59'. 55 9. 9999340
log. 31 $ozz ~ 3. 49S3106
log. ÅW ~ 3„ 4982446

FIN — 3i49>5w = 5—. 29,5z'
Ved lignende Observationer med cc, y og jj i Vandmanden 

er efter et Middeltal Værdien af Kreds Micrometerets Diameter 
FIN i Bue af en stor Cirkel — 53Í i8zz. z=z 3198") og Radius Tav. f 
CD ~ CA r =r 1599". I Observationen kan lettcligcn være Fig. 9
en Feil af f à 1 Secund i Tiid og dette giör 7 à 15" i Bue; 
og af den Aarsag maae man have mange Observationer og deraf 
tage et Medium,

Man observerer Cometens Indgang i D og Udgang i H. For- 
skiellen der immellem er DH i Tiid, og nåar dette multipliceres 
med 15 har man DH i Bue rzz b. Dette forvandles til stor 
Cirkel ved at multiplicere med cosinus af Cometens Declination, 
hvilken uden Feil kan tages lige stor med Stiernens Declination 
~- d : altsaa er

HD zrz b. cos, d
± HD = DG ~ ¿ b. cos. d

DG~ m 4 b2 (cos. d)2

Fremdeles observerer man, naar Stiernen kommer ind i 
A og gaaer udi I; altsaa veed man AZ i Tiid og i Bue, — ß 
hvilken reduceres til stor Cirkel ved at multiplicere med cos. d altsaa

AI = 0. cos. d.
1 AI ~ AF = I ß. cos., d,

AF2 ~~ x ß~ (cos. dy
C c 2
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Nu er CG zzz F (CD~ — GD~} eller
CG zzz — 5 b~. (cos. d)2]

Ligeledes CF rzz /\ACZ — AF~}
C F _ AzLfï — ¿ Pa (cos. ¿)2]

GF er Declinations - Forskiellen imellem Cometen og Stiemen; 
ere de begge paa samme Side af Centeret, er GF zzzz CG — CF 
(Fig. 9) men ere de paa forskiellige Sider af Centeret, er GF ~ 
CG 4" CF.(Fig. 10) Naar Declinations-Forskiellen GF zzz à, saa 
er ved et almindeligt Udtryk
S ~ rer2 — x4 ¿2(cos. d) ] + F[r~ —Iß 2(cos. ¿)a]
Er Cometen norden for Stiernen, saa er Cometens Declination 
= D zzz d + S; og er den synden for Stiernen, saa er JD zzr d 
— 5.

Naar man erindrer sig at r2 — 5 b~ (cos. d)z ~ (r 4" I 
b. cos. d} (r — i b. cos. d), saa vil man indsee at den hele 
Regning med megen Beqvemmelighed kan fores med Logarithmer.

Jeg skal oplyse den hele Fremgangsmaade med Observatio
nen den 24 October, da Cometen blev sammenlignet med ß i 
Hercules.

Indgang i Cirkel- 
Micrometerct.

i. Observ.
ß Hercules 22Í. oí 21" 
Cometen 22.

Udgang afCirkel-
Micrometerer.

i. Observ.
'2 2(3. F, 52"
22. 7. 405. 48
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Naar fra Cometens Gang igiennem Declinations - Cirkelen 
BE drages Giennemgangcn af p Hercules, saa finder man Rec- 
tascensions -Forskiellen.

2* Observ. 2. Observ.
p Hercules 22. 9. 4 22. il. 49
Cometen - 22. 14, 32 22. 17. 2Si

3. Observ. 3. Observ.
p Hercules 22. 19. 3 22. 21. 52f
Cometen - 22. 24. 35 22. 27. 33I

Cometen kom ind .i Kikkerten ved U Kl. 22. 5'. 48 og gik
ud af Kikkerten 22. 7* 40 ved H; naar disse Tids - Momenter
lægges sammen, og deraf tages Halvparten, saa har man det Öie-
blik, da Cometen var midt i Kikkerten i G eller i Declination^*
Cirkelen BE.

Paa denne Maade er fundet Giennemgang igiennem BE

i. Observation
ß i Hercules 22Í. i C 6>5z/
Cometen 22. 6. 44

2. Observation
P i Hercules 22. 10. 26,5
Cometen 22. 16. 0,2

3. Observation
p i Hercules - 22. 20* 27,7
Cometen - 22. 26. 4,2



206

ri. Observât. 
Kometens Rectascensions Forskiel i

¿2. Observât, 
fra Æ til Hercules )

A. Observar.

5' 37>5"
5. 3 3’7
5. 3<5>5

Medium - 5. 35,9
Hvilket i Bue udgiör i°. 23; 58,5"

Den sande Rectascension af ß - ■ ■

Hercules 24 October 1807 - 2450. 29'. 21,6"
aberration zzz— 16,7"
nutation zzz 4" io>6 X r--- O, I

Den apparente Rectaseension 245. 29. 15,5
Rectascensions Forskiel fra ß i Her-

cules til Cometen - 4- i* 23. 58,5
Cometens apparente Rectascension

1807 d. 24. October Kl. 8» 1'. 31"
middeltid - 4 246. 53. 14

DH i Tiid zzzz iz 31" og i Bue zz: 22Z. 45" Z= 1365" ZZZ b
Al i Tiid ~ i. 52 og i Bue = 28. 0. == 1680 m ß

AC = CD = = 1599 ~ r
Declinationen af ß |i Hercules = d — 210 55y. 15"; man söger
forst CF.

log. b log. i365" — 3* 1351327
log. cos. d — log. cos. 2,1. 55. 15 — 9- 9674079
log. b 4- log. cos. d = 3. 10.25406

b. cos. d DH ~I 1266,3"
b. cos. d zzz 4 DH —v DG z.= 633,1"
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log. ß — log. 1680" “ 3. 2253093 
log. cos. d — log. sin. 21. 55. 15 “ 9. 9674079 
log. p + log. cos. d “3. 192717a

P cos. d ~ Al ~ * 55S>5"
4 ß cos. d — % AI ~ AF — 779,2'^

AB 2= r ~ 1599"
AF~ < p cos d — 779"

AC-\-AF— r 4- i p cos. d — 2378". log — 3. 3762119
AC—AFtzz r — Z P cos. d ~ 820. log. “ 2. 91 38138
AC2 — AFn — rs — P-(cos. d)2 log. “ 6. 2900257
F\A&—AF1}—F^r-—¿p(cos. i/)a] log.“ 3* 1450128:

CF ~ 1396,4" — 23'. 16,4" 
Fremdeles söger man CG>

CD == r — 1599"
DG = i b cos. d “ 633,1"
CD 4"DG — r 4- f b cos. d2=2232,1. log. = 3. 3486942
CD — DG—^r — f 5 cos. ¿2= 966 log. ~ 2. 9849771

CD2 — DG2 ~r~—4 b2 (cos. d}2 log. — 6. 3336713
F\CDZ —DGF) =. Ffr* — d ¿a(cos. d)*] log — 3* 1668356

CG — 1468,4" — 24'. 28,4"
CF — 1396,4 rzz 23. 16,4

CG — CF- GF=z à — 72,0" — i. 12.0 
Sande Declination af p Hercules den 24

October 1807 - ’ 21° 55*-
aberration “ 4* ioj2
nutation z= 4" 0,4 io»6

Apparente Declination af p Hercules - 21. 55. 14,7
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Declinations - Forskiel imellem Here, og
Cometen " GF ~ à ~ 4" i. 12

Cometens apparente Declination 1807. d.
24. Octob. KI. 8. 1'. 31' Middeltid 21o. 56. 26,7 N

Paa denne Maade er Cometens Recrascensioner og Declina- 
tioner bievne bestemte den 21. 23. 24 October; den 19, 21, 
22, 24, 25 November, den 4 og 6 December.

Vel ere til Udgangen af December mange Here Observatio
ner anstillede med Cirkel - Micromcteret ; men uhcldigen har Co
meten ikkun været nær ved saadanne telescopiske Stierner, som 
ei findes i Stierne - Catalogerne, og hvis Steder ei vare bestemte. 
Disse smaa Stierner gik igiennem Miridianen om Dagen, og ale
sna kunde deres Sted ei bestemmes ved Transit - Instrumentet og 
Mural - Qvadranten. Ej heller kunde de bestemmes ved Cirkel- 
Micrometer; og af den Aarsag kan disse Observationer ikke 
beregnes.

§♦ 8

At rette den ved Cirkel-Micrometeret fundne-De
clination og Rectasccnsion for Parallaxens og 

Tavl, i Refractions Virkninger»

Fig. il P er Polen, Æqvator, Z er Zenith, Z77? Horizon
ten, HZ er den Vertical - Cirkel i hvilken Cometen F findes til det 
Öicblik, da Declinationen og Rectascensioncn ved Circular-Micro, 
mereret er observeret; FK zz. Ç er Forskiellen imellem den samle-
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de Virkning af Refraction og Parallaxe for Stiemen og Cometen. 
Man drager Declinations - Cirkelen PE og PD, samt. Perpendicular 
ren Kl] saa bliver F1 zz p Refraction i Declination og DE zz 
q Refraction i Rcctascension. Da man veed Cometens Höide MF] 
saa giver i Trianglen PFZ alle trende Sider, PZ Complementer 
til Polhöiden, ZF Complementer til Cometens Höide, og PF 
Complementer til dens Déclination; og deraf beregner man den 
parallactiske Vinkel m, det er, den Vinkel, som Cometens 
vertical Cirkel ZM gior med dens Declinations Cirkel PE. Af 
Time-Vinkelen EPQ — n og de tvende Sider PF og PZ 
kunde man og beregne den parallactiske Vinkel. Trianglen KIF 
kan ansees for en retlinet Triangel, og Refractionen i Declina
tion ~ FI zz p zz ç. cos. m ; man beregner fremdeles KP zz

r
ç. sin. rn, Naar Declinationen KD ~ d] saa er r : cos. d zz:

r
DE : Kl] altsaa DE. cos. d zz Kl ~ ç. sin. m og DE zz 

r r
p. sin. m. zz q eller Refractionen i Rectascension*

cos. d
Til Exempel den 22 November Kl. 12. 4'. gg/z Middeltid 

i Kiöbenhavn Cometens Höide zz 90. 30'. Refraction zz 5'. 31"; 
Höiden af Vega zz io° 8Z* Refraction zz 5'. iiz/; Forskiellen 
imellem Rcfractionerne zzz zzz 20"» Positions Vinkelen r— in — 
710 27'. 40". Cometens med Cirkel-Micrometeret bestemte appa
rente Rectascension zz 2770. 18'. 13"; og den apparente Decli
nation zz 370. 58'. 54". N. Efter ovenstaaende Formeler er 
Refractionen i Rcctascension beregnet zz 24,1" og i Declination

Vid Sti. Str. V Deel. I Hafte 1807. D d
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— 6,4/z; og altsaa Comctens sande Reetascension — 277°. 17* 
48,9** og den sande Declination “ 37o. 58', 47,7**.

Refraction i Declination fradrages for de Stierner, som 
have nordlig Declination; men lægges til ved de Stierner, som 
have sydlig Declination. Refraction i Rectascenrion fradrages i den 
vestlige Halvkugle og tillægges i den ostlige Halvkugle.

III. Resultater af de paa Cometen i October, 
November og December 1807 paa 
Kiöbenhavns Observatorium anstillede 

Observationer.

§. i
Cometeos Rectascensioner og Declinationer og de deraf 

beregnede Længder og ßreder.
1) Ted Distance - Methoden

1807
K jöben

havns Rectascension.
Nordlige 

Declination.
Sti
ne

•r-
r.

Længde. Nordlige

M idel ti J. Brede.

4 Oct. 7f.45*. O'* 226°. 50*. 40** 5°.34*.3O** bû
0 222°. 39*. 39'* 22° 13*28**

5 7. 45. 20 227. 55. IO 6. 30. IO C3 223. 28. 32 23. 25.29.
8 4 8. 13. 0 231. I. 20 9. 9. 40 P

P 225. 53. 24 26.51. i.
13 7. I. 15 236. 3. 50 13. 28. 10 3 V 230, 0. 52 32 20.28.
14 7. 3. 0 237. 4. 30 14. 16. 58 o tø 230. 53. 23 33. 22. 59.
21 6. 37. />0 243. 52. 50 19. 44. 30 < 237. 6. 27 40 16. 9.
22 6. 56. 0 244. 52. 43 20.29. 56 238. 4. 25 41.12. 5.
22 7. 18. 20 244. 53. 48 20. 32. 26 bO 238. 5. 24 42.13.16.
23 7. 16. 6 245. 51. IO 21. 14. 0 239. 3. IS 42. 8.16.
24 7. 8. IO 246. 51. 52 21. 54. 4 E ÖD 240. 5. I 42.59.25-
28 6. 46. 30. 250. 44. 47 24. 39. 15 E > 244. 14. 30 46. 24 43.
6 Nov.: 6. 38. 5I 259. 49. 24 1 30. 9. 3 tø 1 255. 15. 31 53. 5.47.
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s) Ved Cirkel Jllicrometeret.

21 Oct. 8° .33*. 8" 243° .59'. 6" 1 <y Here.
.10'. 8"23 7. 50. 54 245. 54- 2 21°.15'. 18" P Here. 239°. 6'25" 42°

24 8. I. 31 246. 53. 14 21. 56. 32 P Here. 240. 7. 18 43 2. 17
I9N0V. 6, 32. 25 273. 41. 42 36. 35. 11 « Lyræ. 275. 56. 8 59. 58. 36
21 7. 47» 58 275. 58. 35 37. 32. 31 anonyme. 279. 44.41 60. 8. 24
22 12» 4. 38 277. 17. 49 37. 58.48 Vega 281. 59. I 61. 8.40
24 6. 34. 8 279. 16. 58 38. 40. 13 NöoLyr. 285. 22 34 61. 38 30
25 10. 56. 5 280. 37 49 39. 7. 26 e Lyræ 287. 42.41 61. 56*20

4Dec. 7- 32. 39 290. 46. 28 42. I. 36 63 Cygni 305. 25 6 62. 57. 32
6 6. 46. 27 293. 3. 6 42. 35. 42 ¡63 Cygni 309. 19. 38 62. 56.44

Stier nernes Navne, Bogstaver og Nummere ere tagne af 
Z. E. Bodes nyeste Himmel Atlas eller Uranographia sive nstro- 
rum Descriptio Berlin i$ot. I ¿ivrigt bringes det, som tilforn 
er anmærket, i Erindring, at disse Cometens Steder under fordel
agtige Omstændigheder ere paalidelige til 15 a 30 Secundar ; men 
under ufordeelagtige Omstændigheder, saasom ved disig Luft eller 
klar Maaneskin, kan Feilen maaskee være stegen til 1 Minut i 
Særdeleshed ved Distance - Methoden, fordi det har været meget 
vanskeligt at see Cometen.

<2.

Denne Comets Bane.
Af disse Observationer paa Cometens Længder og Breder 

ere Elementerne til dens Bane fundne at være folgende

Cometen var i sir Périhélie eller
nærmest ved Solen - - 1SO7 d. 18 Sept. 19Í. 1*

Dens periheliske eller korteste
Frastand fra Solen ----- 0,64?

D d 2
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Periheliets Længde .... 270 0 20"
Knudens Længde .... 266. 38. 59
Banens Inclination eller Vinkel med

Eclíptica ..... 12. 50

Ved at sammenligne Elementerne af denne Comets Bane med 
de hidtil bekiendte Comctbancr som anfores hos Pingre (x), la 
Lande (yf Dionis du Séjour (2), vil man finde, at de ere for- 
skiellige fra Elementerne af de forhen observerte Comet-Baner; 
hvoraf da folger, at denne Comet ej er nogen af de forhen observerte 
Cometer, men maa ansees for en ny og os forhen ubekiendt Comet,

§. 3
Forsög til at bestemme denne Comets elliptiske Bane 

og dens Omlob om Solen»
Ovenmældte denne Comets paraboliske Bane er bestemt blot 

efter de Kiöbenhavnske Observationer. De Herrer Piazzi, Bou
vard, Gauss, Burckhardt, Bessel og flere Astronomer have bereg
net den paraboliske Bane efter andre og flere Observationer; 
imidlertid ere de udbragte paraboliske Baner, som hos enhver er 
noget forskiellig, gandske nær overeenstemmende med ovenstaaende 
Bane.

Hr. Finantsraad og Baron von Lindenou, som i Hr. Ober- 
hofmarskal og Baron von Zachs Fraværelse forestaaer og bestyrer

x) Piwgrr. Cfmetographie, Torn. 2. pog ioo-iio.
y) Lalande, Astronomie Tom, 3 pag. 256 et 257.
2) Dïohî’î du Séjour. Traite analytique des mouvement apparent des corps 

celes s Tom. 2. pag. 46%-509,
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Observatoriet paa Seeberg ved Gotha, har ved en Skrivelse åf 
8 August 1808 underrettet mig om, at den duelige tydske Astro-
nom Hr. Besset, har af de Observationer, hvilke han fra for-
skiellige Steder har erholdt indtil den 24 Februari 1808» forsögt
at bestemme denne Comets elliptiske 
omkring Solen af 1953 Aar*

Bane og dens Omlöbstid

Cometen i Periheliet - 1807. Sept. 18,74986 w. T, i Paris
Banens Inclination - 63o. 10'. 53,2"
Knudens Længde - - 266. 46. 3,1
Periheliets Længde - - 270. 56. c,I
Log. perih. Distance - - 9- 8105558
Log. dagi. Bevægelse - - - 0. 2442946
Excentricitet - • . - - 0. 9958626
Halve store Axel * - 150,253
Omlobs Tid - <■ «B 1953>2 Aar

Disse Bestemmelser have kostet Hr. Bessel megen Tid og 
mange og meget vidtlöftigc Beregninger, og han har forticnt Tak 
og Agtelse af alle Astronomer for dette Arbeide.

Det er gandske vist, at disse Hr. Bessel's Elementer og 
den af ham fundne elliptiske Bane gandske vel og nöiagtigen 
fremstille de observerte Længder og Breder af Cometen efter de 
paa forskiellige Steder anstillede Observationer til den 24 Februari 
1808. Omednskiöndt den Keiserlige Astronom i Petersborg Hr. 
Etatsraad og Ridder Schubert er en af mine Correspondentes saa 
veed jeg det dog ikke fra ham selv, men af Hr. Baron von Linde-
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naus Skrivelse, at han der skal have observeret Cometen lige til 
Midten af Marts, men disse Observationer ere saavidt jeg veed ej 
endnu bekicndrgiorte. Formedelst Cometeos liden Störreise og Svag
hed have de været meget vanskelige. Dersom disse i Petersborg 
senere observerte Længder og Breder skulde, ligesaavel som alle 
andre til 24 Februar anstillede Observationer, stemme overeni 
med den af Hr. Besstl bestemre Ellipse, saa er det en ny Be
kræftelse paa dens Rimelighed og Sandsynlighed.

Imidlertid maa jeg dog bemærke, at den fundne Omgangstid 
om Solen af 1953 Aar og noget over 2 Maaneder ikke kan efter 
Sagens Natur være saa aldeles paalidelig, fordi en saare liden 
Forandring i Excentriciteten vil frembringe cn Forandring af nogle 
100 Aar i denne Comets Omlobstid omkring Solen

§. 4
Andre ved Cometeos Udseende i Kiöbenhavn anstillede 

Observationer og Bemærkningen
Disse Bemærkninger skal jeg blot uddrage af Observatoriets 

Protocol, som fores af den forste Kongelige Observator Mathias 
Bugge > som har havt megen Deel i alle i denne Afhandling for
hen anförte Beregninger og Observationer paa Cometen saavel ved 
Distance-Methoden som Cirkel-Micrometerer.

2 og 4 October 1807» Cometeos Kierne eller Hoved havde 
for det ubevæbnede Oie Udseende som en Stierne af 1 Störreise, 
Kiemen var næsten i Udkanten af Lysraagen, dog var den noget,



omgiven af den. Halen var meget tydelig og af hvidblaat Lys/ 
den var noget vifteformig eller noget bredere imod Enden, hvil- 'I'ab.
ken tabte sig i saa svage Straaler, at det vanskcligen kunde be
stemmes, hvor den ophörtc. I Fig. 13 er Bredcn ved Kiemen, "'fc* 12
saa nær som det var mueligt at bestemme den, ab ZZ2 50 See.
ved Enden cd “ 1 Min. 58 Sccunder og Længden ac zzz bd ~ 
i Grad eller omtrent saa stor som Solens eller Maanens dobbelte
Diameter.

8 October, Luften var ei klar, og Cometen havde ikke den 
Glands og Klarhed som forhen; og da Maanen begyndte at skinne, 
var det meget vanskeligt at see den med blotte Öine.

13 Octbr. Uagtet Maanen skinnede meget klar, kunde Co
meten tydelig sees med blotte Oine. Kiernen var den Aften 
overordentligen tydelig, skarp og bestemt og ej saa ujævn som 
de foregaaende Aftener. Hovedet var blevet mindre, og viste 
sig nu i Kikkerten som en Stierne af 3 Størrelse. Halen var li
geledes mindre og noget svagere. Cometen er gaaen fra Vest 
mod Öst henved 10 Grader fra den 4 October, og er nu i Slan
gens Hoved.

21 October. Cometen var nu mindre og af svagere Lys end 
forhen. Den Kierne var vanskelig at see med det blotte Öie, 
men i dens 3^ Fods achromatiske Kikkert, med 20 Ganges For
størrelse, var den temmelig tydelig og som en Stierne af 4de 
Störreise, y Hercules, som er af 3 die Störreise, var i Kikkerren 
tillige med Cometen, og dens Kierne var lidet mindre end om-
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mældte Stierne; men havde et meget svagere og mattere Skin. 
Endnu blev ansrillet et Forsög til at bestemme Störreisen og Styr
ken af Cometens Lys ; man brugte Aften - Tusmørket som Photometer. 
Arcturus, som er af forste Storrielse, kunde skielncs og sees med 
det blotte Öie Kl. 5. 42'; Gemma eller den klare i den nordlige 
Krone, som er af 2den Störreise, Kl. 5. 55; men Coaieten forst 
Kl. 6. 6'. man synes heraf at kunde slutte, at Areturs Lys har 

Tab i været 24 Gange °S Gemmas Lys 11 Gange stærkere end Cometens. 
Fig. 13 LHS-

Cometens Hale var meget svagere, men dog sigtbar med 
blotte Öine. Den var bleven meer buget eller rund paa Siderne 
ved M og N (Fig. 13); men dog bredere ud ad end ved Kiernen. 
Halen var utydelig og ej skarp begrændser; og dens Længde var 
ej fuldt en Grad. Cometen sad nær ved og lidet höiere en y 
Hercules, med denne Stierne, med Gemma og ß i Slangen dan
nede den en Triangel; ligeledes en anden Triangel med 3 og Ç i 
Hercules.

1 22 October. Cometens Udseende var som i Gaar. Dens
I^Hale giör en Vinkel ved Horizonten af omtrent 450. Dens Hale 

gik over 3 telescopiske Stierner, hvilke tydeligen_kunde sees 
igiennem Halen, som Fig. 14 viser.

31 October. Med smaa Forstörrelser var Kiernen klar som 
en Stierne af 4de Störreise, og Halen temmelig tydelig, omend- 
skiöndt imod Udkanterne svag og ubestemt, med större Forstörrel- 
sc af 70 Gange kunde den ci sees tydelig. Halens Glands blev 
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sammenlignet med Stierne-Taagen ved p¡ Hercules, og dens Glans 
var meget stærkere end Stierne - Taagens Skin. Halen var ikke 
fuldt 50 Minutter lang. Af de 23 telescopiske Stierner, som vare 
i Cirkel - Micrometerets Compas rillige med Cometen, saaes der 
tvende igiennem Halen, som altsaa maa være meget fin, tynd, 
og giennemsigtig.

4 November. I Nat-Kikkerten, som, forstörrer gap Gange, 
saae Cometeos Kierne ud som den var dobbelt ; men ved större 
Kikkerter fandt man, at det var en liden Fixstierne, som sat lidet 
nordligere end Comerens Kierne. Det var rimeligt, at Come- 
tens Kierne vilde bedække Fixsriernen, men Driv-Skyer og mörk 
Himmel forhindrede Observationen af et saa sieldent Phænomen.

16 November. Formedelst Maancns Skin kunde Cometen ej 
sees med blotte Öjne, men maatte opsöges med Nat - Kikkerten. 
I den 3Í Fods achromatiske Kikkert saaes Kiernen som en Stierne 
af 5 Störreise, omringet af en lys Taage. Halen var svag og 
næsten usigtbar.

19 November. Naar man vidste Comerens Sted, saa kunde 
tnan med blorte Ojne skimte den som en svag Stierne-Taage; « i 
Liren, som er af 5 Störreise, var tillige med Cometen i Kikker
ten; Cometens Kierne var meget mindre og svagere i Lys end 
denne Stierne. Halen var svag og omtrent 34 Minuter lang. En 
telescopisk Stierne saaes igiennem det yderste af Halen.

20 November. « i Liren, Vega og « i Liren udgiöre en 
ret Linie. Cometen var midt imellem Vega og « i Liren, dog 
noget meer vestlig; ovenmældte Linie gik midt igiennem Halen* 

VOL Sti. Shr. r Diel, I Hæftt 1807. E e



218

24 °g 25 November. Cometen kunde ej sees med blotte 
Öine, men igiennem Nar-Kikkerten. Kiemen var nu ei storre end 
en Stierne af 7de Störreise« Halen havde et meget mat Skin.

2 og 4 December. Cometens Lys- blev i Nat-Kikkerten 
sammenlignet med Stierne-Taagen i Andromedas Belte; og den 
befandtes mattere og svagere end Stierne-Taagen, Nogle Stierner 
af 6 Störrclse vare tillige i Kikkerten, men Kicrncn var mindre 
end nogen af dem, og kande ikkun lignes med Srierner af 7 og gde 
Störreise.

12 December. Cometen var nu i Svanens nordlige Vinge« 
Formedelst Maaneskinnet var den i den 3 ¿ Fods achromatiske 
Kikkert meget mat og svag. Halen kunde ei sees. Kiemen kunde 
man skimte, og den var omringet af en svag Taage, saa at 
Cometen denne Aften lignede en Stiernetaage,

23 December Kl. 10 om Aftenen var Himlen meget reen 
eg klar. Cometens Hale kunde ikke sees. Kiemen var liden og 
svag, neppe saa stor som en Stierne af 8de Störreise. Cometen 
var omtrent 4 Grader nordligere end Deneb eller ct, i Svanen«

26 December var Cometens Udseende ligesom den 24de. 
Den blev observerer med Cirkel-Micromcteret> men da den ikke 
kunde sammenlignes uden med en telescopisk Stierne, hvis Sted 
ikke var bekiendt, saa kunde Cometens Sted ej deraf beregnes, 
hvilket og har værer .Tilfælder mange andre Aftener, saasom 
November 3, 6, 20; December 5, 23, 26, End videre er det 
nogle Gange indtruffet, at enten Cometen eller Stiernen er gaaert 
igiennem Cirkel - Micromererets Diameter eller meget nær ved 
samme, • Efter Theorien om Cirkel-Micrømeteret er det klart, 
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at Declinations-ForskieHen enten aldeles ikke eller i det mindste ikke 
med den tilbörlj^e NÖiagtighcd kan udfindes, og derved ere 
nogle af de anstillede Observationer bievne unyttige. Naar man 
en Gang har stilkt Kikkerten, maae den staae aldeles uforandret, 
indtil Cotnetcns og Srierncns Indgang og Udgang af Cirkel - Micro- 
meteret ere observerte. Ved at stille Kikkerten kan man ej al
tid bringe det dertil, at Cometen og Stiemen folge en Chords af 
Micrometeret enten paa samme Side eller paa forskiellige Sider af 
Centeret, ‘hvilket egentligen giver de gode og paalidelige Come- 
tens Reetascensioner og Declinationer.

Efter den 26 December har tyk og taaget Luft forhindret 
at see Cometen, hvilken i hele December har været som en 
Stierne af 6, 7 og 8 Störrclsc, og siden er bleven endnu mindre. 
Saa vidt Udtoget af Observations Protocollen.

JI7. Bugge har construeret et Himmelcarte over de Stierni- 
billeder, igienñem hvilke denne Comet har vandret. Paa den 
inden Tavle har han opdraget Linien ABCD-, som er Cometens 
synlige Bane imellem Stiernerne fra Bierget Menelaus, igiennem 
Slangen, Hercules, den faldende Orn med Liren, op til Sva
nen. Det vedtegnede Datum viser, hvorledes Cometen er gaaen 
frem paa Himmelen fra den ene Observations Dag til den anden. 
Alle Cometens Steder har han anlagt efter alle i denne Afhandlig 
forhen anfortc vore fælles Observationer og Beregninger over Co
metens Rectasccnsioner og Declinationer, Længder og Breder.

Derved forhaaber man, at denne Comets Vei og Vandring 
imellem Stiernerne er giort anskueligere og fatteligere for dem, 
som ere blot Libhabere af Astronomie, og ei ere xlstronomer af 
Profession.

E e 2
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Tay,

§• 5
Denne Conietbanes Afbildning i vort Planet-System,

Denne Comets Bane i vor Planet-Systeme er aftegnet paa 
den tredie Tavle. S er Solen, omkring hvilken Mercurs, Venus’s, 
Jordens og Mars’s Baner ere opdragne efter den tilföiede Maale- 
stok. Fladen af Papiret er Fladen af Ecliptiken, og den yderste 
Cirkel er Ecliptiken selv, hvilken er inddcclt saavcl efter Him- 
meltegnene som efter Grader af Længde fra Vest til Ost. Co
meten var i sit Perihelium 1807, den 18 September Kl. 19, og 
dens periheliske Frastand fra Solen, som sidder i den paraboli- 
ske Banes Brændepunct, =22-0,698, naar Jordens Afstand fra 
Solen — i. Altsaa er denne Cometbanes Parameter 2222 0,698 X 4 
— 2,791. Med denne Parameter er efter Tegningens Maalestok 
beskrevet en Parabole, hvilken desuden efter Cometbanens Hel
el ing« Vinkel maatte ved Projection udkastes eller afbildes paa 
Ecliptikens Flade. Denne Parabole BPA vrides eller vendes om
kring Brændepunctet S saa længe, indtil Toppunctet P eller Co
meteos Perihelium falder i Linien SPD igiennem Længden af 
270o 59b Da dette er Cometens Længde i Periheliet, saa har 
Cometbanen nu sin rette Beliggenhed, naar Banen er nedkastet 
til Ecliptiken.

Paa Tegningen seer det ud, som om denne Comet havde 
været meget nær ved Venus, og havde skaaret dens Bane i D 
og E. Det seer ud, som om den havde skaaret Jordens Bane i 
C og Fy samt Mars’s Bane i H og G, men dette forholder sig 
ikke saakdes; BPA er ikle Cometens virkelige Eane,men ikkun 
den paa Ecliptiken efter Projections - Reglerne aftegnede Bane. 
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Observationerne have viist, at denne Cometbanes Inclination imod 
Eclíptica var ~ 63o. 11'. 30". Altsaa maa Cometeos paraboli- 
ske Bane dreies i Fladen af Solen, Cometen, og 270o. 59' Læng
de eller i Fladen SPD saaledes, at den ene Deel, omtrent KPL> 
kommer under Ecliptiken og den anden Deel af Parabolen, om
trent AL og PK) kommer over Tegningens Flade i en Vinkel 
= 63o. 12'. 30",

Det er da gandske klart, at Cometen 1S07 den 19 Septem
ber i sit Perihelium P har været langt under neden Venus’s Bane, 
og at den virkelige Bane slet ikke har overskaaret Venus’s Bane, 
og ligesaa lidet har den kunnet overskiære Jordens og Mars’s Baner 
i ovenmældte Puncter.

§. 6
Observationer paa denne Comet anstillede i Island i 

Öefiord af Lieutenanterne Frisack og SaheeL
Tillige med Hr. Lieutenant Smidt forrette de Herrer 

Frisack og Scheel de trigonometriske Opmaalingcr over Island, 
som tillige proves ved astronomiske Observationer. Jeg har havt 
den Ære, at disse Herrer ere oplærte i min geographiske og astro
nomiske Skole, og at de have erhvervet sig Færdighed i den 
practiske Astronomie her paa Observatoriet.

Hr. Lieutenant Frisack og Scheel have været her i Staden i 
forrige Vinter (1806-1807). Neppe vare de komne tilbage ril Öc- 
fiord i Island, forend de bemærkede denne Comet. Deres astro
nomiske Instrumenter vare ikke endnu ankomne, og de maatte 
bruge den simpelste af alle Methoder til Cometerse Observationer, 



nemlig Alignements Methoden. Denne bestaaer derudi, at man 
maae söge fire Fixstierner, saaledes at Cometen befindes i Over
skæringen af Linierne imellem to og to af disse Stierner. Der
ved kan man paa et Himmelkart aflægge Cometens Sted, hvil
ket bliver saa noiagtig, rom Cartets Störreise og Maalestok til
lader.

Ved Skrivelse af 22 og 29 Februar 1808 have de Herrer 
Frisack og Scheel meddeelt mig folgende Rectascensioner og Declina- 
tioner efter de af dem anstillede Observationer.

Disse Cometens Rectascensioner og Declinationer kan ikkun

1807. Mideltid. Cometens Comet. Decli-
i Öefiord Rectascension nation Nord.

21 Octob. 7f. 40' 243°. 50' 19°. 24'
22 6. 45 244. 48 20. 7
23 5. 36 246. 2 20. 47
26 5. 24 248» 30 23. 25
31 6» 12 253» 48 26. 43
I Novem. 6. 34 255. 25 27. 49
9 4. 52 262. 4 30. 52

12 9. 46 265. 26 32. 5
16 5. 33 271. 49 35. 30
17 4. 27 272. 39 36. 3
19 8. 17 273. 33 36. 53
20 5. 56 275. 6 37. 30
26 5. 8 281. 47 39. 23
29 8. 55 285. 10 40. 28
I Decem. 7. 3-8 287. 2 40. 59

ansees pålidelige til 5 à 7 Minuter nær, hvilket vel og har sin 
■Grund udi den brugte Methodes Natur og Beskaffenhed. Imidler
tid er den paa disse Observationer anvendte Tid og Flid meget
rosværdig; og neppe formode fremmede Astronomer, at der i

Island, næsten under Polar-Cirkelen findes Geographer og Astronomer,
som have Kundskab og Færdighed i astronomiske Observationer.


