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Opdagelse
af

Saturns s p h « r o i d i s k e Figur,
og

dens formodentlige Omdrejnings Tid om fin Axel.

Ved

Thomas Bugge.

rn
Saturns Omgang omkring Solen i 29^ Aar er dens Axel bestandig pa

rallel med sig selv, og ffeerer Ekliptika under en Vinkel af omtrent 31J Grad 
udi den 17de Grad af Fiffene og Jomfruen. Heraf folger, at Solen udi 15 
Aar oplyser den nordlige eller ovcrste og i lige saa lang Tiid den sydlige eller 
nederste Flade af Ringen. Naar Solen omtrent en Gang hver 15 Aar gaaer 
igiennem Planet af Ringen, eller naar Saturn- Heliocentriffe Lcrngde i Rin
gens nedstigende Knude er 17 Grader i Fiffcns, eller i Ringens opstigende 
Knude er 17 Grader i Jomfruen, faa bliver Ringen ikkun oplyst paa Kanten 
eller efter Tykkelsen. Formedelst Saturns meget store Afstand kan denne 
liden Oplysning ei fees, Ringen vil forsvinde og Saturn vil have samme Ud
seende som en af de andre Planeter. Dette sicldne Syn er indtruffet fra Oc- 
lober 1789 til Januar 1790. Med al Flid har jeg sogt at observere den Tids, 
punkt, da Ringen holdt op at vcrre sigtbar. Den 7. og 8- October 1789 om 

Aftenen 
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Aftenen fra Kl. io til 12 fa ae jeg med 422 Ganges Forstorring cnda med megen 
Vished Ringen som cn meget ftin lys Linie paa begge Sider af Sarnrns Le
geme. Den 9. om Aftenen ved famine Tid kunde jeg ci med tilstrækkelig Vis
hed see denne fine Linie. Den 10. om Aftenen var jeg ganfE’e sikker paa at 
denne Linie var ci at see, og at Ringen var aldeles usigtbar. Altsaa slutter 
jeg heraf, at Ringen er forsvunden tmi 9. October 1789 om Aftenen imellem 
Kl. 9 og 12; og nærmere kan man ikke komme Sandheden i Observationer af 
denne Beskaffenhed. Ringen skulde igien begynde at lade sig ses i Slutningen 
af Januar 1790; men merk Himmel hiudredede. mig fra at anstille denne Ob
servation. Ringen af Saturn vil bestandig blive synlig til Udgangen afIunii 
Maaned 1803.

Ved den Leilighed at Saturn var befriet for sin Ring faldt det meget 
merkeligt i Ørnene, at denne Planets Figur var stærk fphærodiff', opheiet under 
TEqvator og flad mod Polerne. Jeg har maalt Polar Diameteren og 2Eqva- 
torial Diameteren med et a chromati sk Objektiv, anbragt ved en 3^ Fods for- 
treflig achromatisk Kikkert, hvis Objcctivglas er sammenfat af 3 Glas^ hvis 
Aabning er 5 Tommer, og hvis Forflsrring er 350 til 450 Gange, eftersom 
man anbringer Okularglas af storre eller mindre brenviide. Mikrometerets 
Maalestok er faa tydeligen deckt, at man de rya a kan fee halve Sekunder med 
Vished, og ved rimelig Gietning bestemme fterde Decke af Sekunder. Til at 
bestemme Værdien i Sekunder af Mikrometerets Parker er brugt en faa stor 
Grundlinie, at man meget sielden har Lejlighed kil at bruge den (Terre. Af 
de trigonometriffe Operationer veed man den lige Linie imellem Centret af Kis- 
benhavns Observatorium og Roeskilde Domkirkes sydlige Spiir. Afstanden 
mellem begge Taarnene er ligeledes maalt; hvoraf man da fan beregne Vin, 
kelen, under hvilken begge Taarnene fees fra Kiebeahavns Obfervatorio; 
og denne findes 2' 5" og fvarer til 120 Parter af Mikrometrets Maalestok; 
altsaa er hver enkelt Part 0,96 af en Sekund, og faa nær er den engelske Kon- 
sten kommen, at giore hver Part til en Sekund, som synes at været Hensigtem 
Dette er desuden bekræftet ved at in aa te de samme Vinkler, fa a som andre Taar- 
ucs Brede, saavel med Objektiv-Mikrometeret som med andre vel passende og 
store Instrumenter, saasom en 4re FodS astronomisk S ir kel og cn 3 Fods bevæ
gelig Qvadrant; da Vinklerne maalte paa begge Maader meget vel have stem
met overeens. Jeg
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Jeg kommer tilbage til Observationerne paa Saturn. I en klar Nat 
blev Saturns saavel Polar som ')Egvakorial Diameter maalt hver io Gange; 
og deraf tager Middclrattene hvilke angave begge Diamererne i Sekunder og 
deres tiende Deele. Deraf er siuttet Forholde» imellem begge Diameterne, 
naar man antager Polar Diameteren, at voere deck i ioq Parter. Felgende 
Tal ere Refultakerne af i6 Ncetters Observationer:

Dram. ^Eqvat. Diam. Polar Diam. TEqvat. Diam.

100 138 JOO J53
100 159 100 J59
100 152 100 15c
100 142 100 i45
100 136 100 153
100 148 100 15t
100 147 JOO ♦ 150
100 * 159 100 * *45

Ved at tage et Middeltal af disse Forhold er polar Diameteren til 
crqvatorial Diameteren som ioo til 148 .eller omtrent i smaa Tal som 
2 til g; og Saturns Spha'roiditet T4^.

Ethvcr af disse ommeldte Tal, som tilkiendegive Forholdet imellem begge 
Saturns Diamercre, er er Middeltal af 160 Observationer anstillede paa Sa
turn, naar den har varet i Meridianen etter ncer ved samme; og efter al Ri- 
melighed kan man forlade sig paa den indtil nogle faa hundrede Deele af en 
Sekunde. I Begyndelsen af September var Saturns storste Diameter 14,5" 
og den mindste 10,6"; i Begyndelsen af December var den storste Diameter 
9,6*'  og den mindste 6, 4".

Denne Saturns saaledes bestemte Sphanoiditet er saa betydelig, at den- 
maae opvcekke Opmeckfomhed, og man kunde falde paa at tvivle om dens Rig? 
tighed. Man kunde sige, hvorfor have Astronomerne ei observeret det for, 
Dertil svares, at Saturn saa meget sielden, omtrent ikkun hver 15 Aar, kan 
sees uden Ring; og naar Ringen er sigtbar, som er det scedvanlige Tilfcrlde- 
da viser sig ikke Saturns sammcntrykkede Figur, og da kan man ei maale begge 
Diameterne. Desuden udfordres der til gode Kikkerter, fom vise Himmel 
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Legemerne under en meget stor Forsterring med skarpe pg rene Kanter, og at 
cn saadan Kikkert er forsynet med et godt Mikrometer. Alt dette er Forbedrin
ger, som forst ere opfundne ide sidste 30 Aar, og enda ere saadanne Instru
menter ikkun i faa Astronomers Hoender.

Man kunnde videre sporge; ere der ingen Feil i disse Observationer? 
Have Kikkerten og Mikrometeret ikke viist noget falsk ved Saturn, og cv dens 
Figur ikke fordrciet og forandret? Dertil svares, hvad forhen er anført, at 
Mikrometerets Parker ere bestemte ved cn Grundlinie paa fire Mile; og at 
Vinkclmaaling af fmaa Objekter paa Jorden, foretagne med dette Mikrometer, 
paa det fortrcefligste stemmer med andre store vel inddeelte og vel justerede In
strumenter. Til ydcemere Bekræftelse paa Kikkertens og Mikremcterers God
hed, at det et i mindste Maade van^aber og fordreier Planeternes Skikkelse, 
har jeg maalt Mars's Spheeroidite og fundet den mellem ttt og T%, hvilket er 
det samme, som Herschel med sin store Telescope har fundet. Ligeledes har 
jeg udmaalt begge Jupiters Diametere med dette Mikrometer, og fundet den 
at vcerc som 135 til 145, og altsaa Sphceroiditcten — TTy Y. Pound har 
sundet Sphceroiditeten imellem og /3. Cassmi har snuder Forholdcn 
imellem Diameterne som 14 til 15, og Short med et stort Tclescop og et acro- 
matifik Heliometer som 13 til 14, hvilket alt meget vel stemme overeens med 
mine Observationer. Naar da alle andre med denne Kikkert og dette Mikro
meter paa Jord- og Himmel-Objekter anstillede Afmaalinger ere rigtige; hvor
for fkulde da ikke Udmaalingerne af Saturus Diameter vare lige saa paalide« 
lige? Jeg anseer det for overflødigt, at anføre stere Grunde for disse Obser
vationers Paalidelighed.

I hvor lang Tid Saturn dreier sig om sin Axel, veed man ei med Vis
hed. Huygous har giertet at dertil medgik 10 Timer. Med ommeldte 3I 
Fods tredobbrer achromakifke Kikkert med 400 til 5Q0 Ganges Forstørring har 
jeg ei med faamegen Tydelighed kundet fee Pletter paa Saturus Legeme, at jeg 
deraf med Vished har kundet sintre Omdreinings Tiden om Axelen. Men 
naar man vil lcegge den obferverle Sphcrroiditet til Grund, treer jeg dog at man 
ved rimelig Beregning kan komme Sagen ncermeve.

Lad tvende Planeters Polar halv Diameter eller Nadier verre R og r; 
deres Tetheder D 03 d; deres Sphoeroiditeker eller Forffiellen af deres Areler 

eller
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eller Diameters, naar man tager den mindste esler Polar-Diameteren for Een- 
heden, Aoga; Omdreinings Tiderne om deres Axeler T og t. Naar 
man da lægger de af Newton beviiste (Sætninger i hans Principiers 3. Bog, 
9. Propos., 3. Probleme til Grund, saa kan man af ommeldte Sted bevise,

R
at A : a =: Tjr : £_t-= : ^-3^ og altsaa 1' 1 :tt = ad:AD, 

DR dr
eller Qvadra terne af tvende Planeters Omdrejnings Tider om deres 
Areler ere i den omvendt sammensatte Forhold af deres Sphcrroiditeter 
og deresTetheder. As hvilket Theoreme igien udledes folgendeFormel for den 

- T T A D
ene Planets Omdrejnings Tid t — v —. Alt dette er grundet paa 

Newtons Theorie og den almindelige Gravitation. Lad 06 prove, hvorvidt 
det virkeligen stemmer med Erfaring og Observation i Planet« Systemet; man 
kan dertil bruge Jupiter og af dens Sphæroiditet beregne dens Omdreinings 
Tid efter ovenstaaende Formel. For Jorden er T — 24 Tim. — 14 40'; 
A — ; D ==10000. For Jupiter er 3 — yy-z-; d — 2380. Alt
saa Jupiters Omdreinings Tid

(2073600 . roooo . t3 ,$
306 . 2580

Altsaa har Beregningen af Jupiters Sphæroiditet viist, at den dreier sig om 
fin Axel udi 9 Timer Minut af Stierne-Tid eller 9 Timer 54 Minuter udi 
Soel - Tid. Men efter Cassini's og Maraldi's Observationer paa Jupiters 
Pletter er Omdreinings Tiden 9 Timer 56 Minuter; og er der en meget god 
og nær Overeenstemmelse imellem de af ovenstaaende theoretiske Formel bereg
nede og den virkelige eller observerte Omdrejnings Tid.

Naar man efter Formelen vil beregne Saturns Omdreining om sin Axel 
og gaae ud fra Jorden; saa er Jorden T — 1440; D — 10000; Arzy^. 
For Saturn d = 1045; a zzz Altsaa

t
Hr. de la Lande antaget Jordens Sphæroiditet — y™. Hr. de la Place 
har fundet yf^. Dersom man regner mod denne Sphæroiditet, saa findes 
Sarurns Omdreinings Tid 5 Timer 59,% Minut, eller med et rundt Tal 6 
Timer.

Ff - Man
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Man kan ligeledes Beregne Saturns Omvcltning om sin Arel ved at 
sammenligne den mod Jupiter. For Jupiter ev T =z 9r 53' zzz 598 Minu
ter i Stierne Tid ; D = 2530; A = For Saturn d — 10 45;

6Z 9, i‘* Ved at tage Middeltal imellem de trende fundne Besiemmelser 
6r 7,5'; 6%'; 6X 9,1'; finder man, at Saturns Omdrejnings Tid om 
sin Arel er 6 Timer 5i Minut. D tierne-Tid/ eller 6 Timer 4i^ Min. 
Soel-Tid. Da der endnu kunde vcere nogle smae Uvisheder faavel udi 
Planeternes Sphceroiditeter som udi deres antagne Teiheder, faa er denne 
Saturns Omdreiuings Tid ei saa aldeles paalidelig, fom om den var udledet 
af Observationer paa Pletter i Saturn; ikke defiomindre er den dog meget 
ncermere ved Sandhed end de af Huygens antagne 10 Timer; og den faacr 
en hoi Grad af Rimelighed, naar man betcenker, at den er bekræftet ved at 
fere Regningen paa tvende fcer^ilte Maader, ved at gaae ud faavel fra Jorden 
fom fra Jupiter, og begge paa disse forffiellige Maader og af gandffe forffiel- 
lige givne Ting fundene Omdrejnings Tider, dog stemmL overeens paa nogle 
faae Minnrer,
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