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En nye Methode
til

Bestemmelsen

af

Kisbenhavns Lcengde
ved ben totale Maaneformorkclsr

den io September 1783.

ved

V , Thomas Vugge.

^Oe Midler, som Astronomien frembyder til LcengdenS Bestemmelse, ere for- 
nemmeligen Fixstiernerneö Bedcekning afMaanen, Soel-Formorkelser, Jupi
ters Drabanteres Immersioner og Emerfisner, og Maanens Formørkelser. Af 
disse fire kan de tvende forste observeres med en hoi Grad afPrcecifion, nemlig 
en Socl-Formerkelse til en Vished af 4 til 6", og en Fixstierneö Bedcekning 
af Maanen til en Vished af i". Men faa herlige og paalidelige som Obser
vationerne ere, ligesaa vanskelige, vidtleftige og kiedsommelige ere Beregnin
gerne, naar man af Observationerne vil beregne tvende Steders Lamgde fra 
hinanden. Uagtet Hr. Euler, Retell og de la Grange have arbejdet paa 
dette Problems Oplosning, og udfundet fcrrffilte Formeler, som have giort 
Beregningerne mere direkte, kortere og nemmere end forhen, saa ere de dog 
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endnu af dcn Beskaffenhed og Vidtleftighed, at man ei letteligen «den hoi 
Nodvendighed paatager sig samme.

Ved Jupiters Drabanters og Maaneformerkelser behoves siet ingen vidt- ' 
loftige Beregninger. Man har allene nsdig at sammenligne de paa begge 
Steder observeerte Tids Momenter. Men derimod har Hiets og Kikkertens 
Bcffaffenhcd paa begge en meget mcerkelig Indflydelse; og ved Maaneformor- 
kelser forekommer endnu den falsse Skygge eller Penumbra, fom gier Observa
tionerne meget tvivlagtige, saa at man hverken af en enkelt Observation paaJu
piters Drabantere, eller en enkelt Observation afen Plet iMaanen, kan finde 
Lcrngden, uden at feile i Minut i Tid eller Z Grad i Bue, og endog derover.

Hr. Wargentin og Hell have begge bestrcebet sig efter at udfinde saa- 
danne Methoder, hvorefter man ved Jupiters Drabantere kunde finde Lceng- 
den paa nogle faa Sekunder ncrr. Af disse er ganske vist Hr. Hells Methode 
den korteste og rillige den paalidcligste, fordi den intet scetter forud af.Tavlerne 
over Jupiters Drabantere, men grunder sig blot allene paa Observationerne 
selv. Han foreskriver, at paa hvert Sted bestandig skal bruges den samme 
Observator og samme Kikkert, at man skal observere et lige Antal af Immer- 
sioner og Emersioner; at man skal finde Lorngden sorst af de blotte Immersio- 
ner, clg derncrst af de blotte Emersioner, da Forssiellen imellem disse saaledes 
fundne Lcengder er Virkningen af Hinene og Kikkerterne paa begge Steder; og 
Middeltallct vil give Stedernes rette Lcengde paa faa Sekunder ncrr. Hr. 
Hell har allerede i Aarene 1764 og 1765. oplyst den smukke Opfindelse ved 
mange Exempler af sine egne Observationer. I mine Obfervat. Aftronom. 
Introd. Cap. 8. pag. 173-179. har jeg oplyst det ved Exempler af mine Ob- 
fsrvarioner paa Jupiters Drabantere fra 1777-1784; og fundet Lcrngden af 
Kisbenhavns Observatorium fra Paris, Greenwich, Stockholm, Marseille, 
Meiland og Toulouse, ved at sammenligne mine Observationer med de Herrer 
Messiers, Maffelynes, Wargentins, Silvabelles, Orianis og Da- 
ryneers Observationer; hvilke Sammenligninger have givet Kisbenhavns 
Lorugde paa 1" noer den samme, som jeg ved Soel-Formsrkelsen deN24Iunii 
1778 har fundet, hvilket altsammen bekreefter Rigtigheden og Neiagtigheden 
af Hr. Hells Methode.
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Saalcdes have Astronomerne giort Observationerne paa Jupiters Dra- 
bantere sårdeles vigtige og nyttige for Geographien og Hydrographien, forud
sat at man paa begge Steder har observeret et tilstrcrkkeligt Antal af Immersio- 
ner og Emersioner, hvortil dog altid vil udfordres flere Aar.

Maaneformerkelferne, foruden at Hiets og Kikkertens forffiellige Be
skaffenhed paa dem havesamme Jndflydelfe, som paa Jupiters Drabantere, 
ere desudeu underkastede de Feil, som ere Folger af den falffe Skygge eller 
Penumbra. Nemlig naar Jordens Skygge fees i Maaneno oplyste Legeme, 
saa begrcendfes den ikke ved en reen og skarp Grcendse-Linie imellem Lys og 
Skygge, men Udkanten af Jordens Skygge taber sig som en uddrevet Farve 
as en mcerkelig Brede; og formedelst denne Tvetydighed imellem Lys og 
Skygge, formedelst denne falske' eller halve Skygge er det meget vanskeligt 
at bestemme, naar en as MaanenS Pletter enten kommer ind i Skyggen eller 
kommer ud af Skyggen. Den Uvished, som deraf fremkommer, kan endog 
udgisre I til % Minut i Tid. Af disse Aarfager have Astronomerne crnfeet 
Maaneformorkelfer som ganske upaalidelige og nisten uefterrettelige til Lcrng- 
dens Bestemmelse, og mig er det ikke bekiendt, at nogen er faldet paa den Me
thode, hvorved man afMaaneformorkelfer kan udfinde Lcengden paa nogle faa 
Sekunder ncer. Til Oplosningen af dette Sporsmaal, ssom uden Tvivl er 
baade nyt og ikke uvigtigt, udfordres folgende Betingelser.

1) At man observerer saa mange Pletter i Maanen, som mueligt vcrre 
kan, saavel naar de gaae ind i Skyggen, som naar de gaae ud af Skyggen.

2) At paa samme Sted bruges bestandig samme Øic og famme Kik
kert; saa at under Observationen hverken maae bruges en anden Person, eller 
samme Person observere snart med een snart med en anden Kikkert.

3) At man, for saavid; mueligt at undgaae Felgerne af den falske 
Skygge og dens Brede, tager den halve Brede af samme, eller Midten imel
lem den rette og falske Skygge, og derefter bestandig og paa samme Maade 
bestemmer Pletternes Indgang i Skyggen og Udgang af Skyggen. Herril ud
fordres Avelse og Fcerdighed i Syner; og et flint og ever Hie vil lettere fole 
den Regel, end man med Ord kan udtrykke den.

4)
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4) Af denne Aarsag er det ikke got, at Kikkerten forstorrer alt for meget, 
og at den falske Skygges synlige Brede bliver alt for stor. Til Observationen 
af en Maaneformsrkelse maae man ikkun bruge Kikkerter af en maadelig Lorngde. 
En akromatisk Kikkert med dobbelt Objektiv - Glas af 16 til 24 Tommers Lcengde 
finder jeg at vcrre den beqvemmeste; og endda maae den ikke forstørre meer eller

* have en storre Synskreds (Campus) end at den fuldkommen vel fatter hele Maa- 
nen. Dersom saadanne Kikkerter staae paa et parallactisk Stativ, saa erede 
saa meget mere beqvemme til disse Observationer.

5) Da mange af Maanens Pletter have en ganske mcrrkelig Brede, saa 
maae man bestemme sig til, at observere et vist og bestemt Punkt af Pletten. 
Dertii bor man valge Midten af Pletten, efterdi den uden Fejltagelse kan fin
des af Observatorer paa forskiellige Steder.

6) Ikke enhver Maaneformerkelse er lige vel skikket til LangdenS Be
stemmelse. De smaae og meget partiale Formorkelser bor ei dertil bruges. De 
totale Formsrkelser ere de allerbeste, efterdi Maanen da gaa'er paa det nar
meste midt igiennem Jordens Skygge, og Pletternes Immersioner og Emersio- 
ner llkce i kortere Tid, og felgelig det rette Tids-Punkt med (tørre Noiagtig- 
hed kan observeres.

7) Naar disse ovenmeldte Vilkaar finde Sted, da finder man afPletterneS 
Immersioner, observeerke paa tvende Steder, ved Middeltallet, For^iellen af 
disse tvende Steders Langder. Ligeledes finder man Middeltallct af Langden, 
beregnet af samme Pletters Emersioner; og af disse tvende fundne Langder ta
ger man igien Middeltallet, faa har man ved en Maaneformorkelfe sugdet 
Lcengden paa meget faa Sekunder nar.

Omendffiont denne Tanke hos mig er over 7 Aar gammel, faa har deels 
ntørf Himmel hindret mig fra at observere adskillige indtrufne totale Maane- 
formørkelser; deels har jeg ikke kunnet finde corresponderende Observationer 
paa andre Steder, hvis Lcengde var bekiendt, og hvorved Methoden rigtig 
kunde proves ved Erfaring, som er den rette Provesteen paa saadanne Specu- 
lationers Rigtighed. Endeligen har jeg nu været saa hceldig, fra Hr. Mechaitt 
i Paris at erholde hans meget fuldstcendige Observation paa Maaneformor- 
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kelsen den 10 September 1783 , paa hvilken Formerkelse jeg tillige her har 
faaet en meget god og fuldstændig Observation.

Maanens totale Formerkelse den 10 Sept. 1783*

Jmmersioner.
i Kiobenh. i Paris. Midd.Forst^

Formsrkelsens Begyndelse . 10238'' 6" 9-55' 33" 0?42'33"
Copernicus 10 52 10 10 12 57 0 39 *3
Plato .... ii i 0 10 19 18 0 41 42
Tycho ii 5 27 10 26 J9 0 39 8
Menelaus 11 9 30 10 29 19 0 40 ii
Plinius ii 13 0 10 30 56 0 42 4
Maanen gaaer aldeles ind i Skyggen, og

total Formorkelsen begynder ii 35 45 12 55 15 0 40 30

Middags - Forskicl ved et Middeltal af
alle Jmmersioner * * 0 40 46

- Emersioner. -

i Kiobenhavn. i Paris. Middags-Forsk.
Enden af toral Formorkelsen . 13^5* 40" i2<35' 5" 0X40' 35"
Grimaldus . 13 17 53 12 37 25 0 40 32
Aristarchus 13 24 J3 12 42 50 0 41 23
Copernicus 13 34 4 12 54 28 0 39 36
Plato 13 38 10 12 57 9 0 41 i
Tycho 13 38 50 12 58 46 0 40 4
Manilius 13 48 39 13 7 46 0 40 53
Plinius . . 13 56 i 0 13 14 21 0 41 49
FounerkelsenS Slutning . 14 16 28 13 34 56 041 32

Middags-Forffiel ved et Mid
deltal af Emersionerne * o 40 59

Immersionerne, have saaledes angivet, at Kiobenhavns Observatorium 
er Ksten for Observations Stedet i Paris oT 40' 46", og Emersionerne o T 
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40* 59" ; Middeltallet imellem dem begge er oT 40' 52,5". Men da det 
Sted, hvor Hr. Mechain har observeret, er 6,Asten for det store Obser
vatorium i Paris; saa maae disse endnu ligges til, og man finder altsaa ved 
denne Maaneformorkelse, al Kiobenhavns Observatorium erAstcn for derPari- 
stffe Observatorium 40' 59" i Tid. I mine forhen citeerte Obf. A (Iron, har 
jeg ved Soelformorkelsen den 24 Junii 1778 fundet 40' 58"; og ved 14 Ob
servationer paa Jupiters Drabantere 40' 59,4"; og altsaa sees heraf, at 
man ved den her beskrevne Methode af eii Maaneformorkelse kan finde Lang- 
den paa nogle- faa Sekunder ncer.

Aaret 1787 bliver rigt paa Formorkelser, der indtreffe tvende Soelfor- 
merkelser; en total Maaneformorkelse og en meget stor partial Maaneformor- 
kelse. Vil Veiret tillade mig at observere nogen af dem, skal jeg ikke undlade, 
tit bekræfte denne Methode ved flere Erfaringer.

A
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