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Observation
paa

Maane - Formorkelsen den io September i?8z.
ved

Thomas

Bugge.

58 den Tid,

da dct kongelige Observatorium fra Begyndelsen af 17
*77
har
vcvret miq anfortroct, ere indtrufne adffitlige Maane-Formørkelser, eg

iblanr dem kvende meget merkelige og totale.
Det indtrufne dunkle Vcrir og
merke Himmel har ikke villet tillade mig at observere flere end en af dem, nem«
lig den som indtraf den 10 September 1783.
Forud maae jeg bemcerke, at Tiden er besternt ester Transit Instrument
og den observeerte sande Middag den 10 og 11te September, og at Formorkelsen er observeret med en 4 Fods akrornatiff Kikkert.
Stsrre Kikkerter ere til
disse Observationer ei saa ticnlige, efterdi den halve Skygge eller Pruumbra
ved dem ville endnu blive nicer mærkelig; og alrsaa giøre Pletternes Indgang

i den sande Skygge endnu meer tvivlsom.

delse.

Drive-Skyer forhindrede at bestemme Formørkelsens egentlige Begyn
Kl. 10. 38'
*
6" var den med Vished begyndt; og formodentligen er

dette Tidspunkt 2 Minuter sildigere end det burde, faa at den rette Begyndelse
er indtruffet Kl. ioh. 36
*.
6". hvilket jeg stutter af Skyggens Fremgang i lige
Tid i den Kant af Maauen.

Gggg 2

Köper»
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Kopernictts var qanfcfFf inde i Skyggen Kl. IO. 48^. IO"; hvilkes dog
formedelst Döive-Skycr er noget triblfdmL
BulialdNs var forinorket Kl. io. 58'. 34".
Plato begyndte ot gaae
ind i Skyggen Kl. 10. 59'. 25".
Den var gandffe qaaet ind Kl. 11. o'. 34''«
Manilius og Tycho begyndte at formørkes Kl. II.Z^. 27" ; og de vare

handske formerkede Kl. 12. 7'. 12".
Menclous begyndte at komure ind i
Skyggen Kl. ir. 9
*. 16" ; og var gandffe forniørfct Kl. 11. 10'. 4".
Pliuius
begyndte at formerfes Kl. ii. 12^.38", og var gandffe formørket Kl. 11.13'. 37".
Den vestlige Strandbred af det krisiffe Hav (Mare Crifium) eller den Kant,
fom er lcrngst fraMaanens Rand, begyndte at berøres af Skyggen Kl. 11.24^.23"
og den var gandffe i Skyggen Kl. n. 25'. o
*'.
Den estre Kant af famme Hav,
hvilken er ucermest ved Maanens Rand, begyndte at formørkes Kl. ir. 29'. 14";
og den var gandffe formørket Kl. 11. 30'. 5".
Endeligen gik den Hecke Maane
aldeles ind i Skyggen og den totale Formorkelfe begyndtcs Kl. n.35'. 22".
Atter kom der nogle fortredelige Skyer fom hindrede, at man ei mcd fuld Vished kunde bestemme den totale FormorkelfeS Begyndelse; da det blev klarere
Kl. ir. 37'.o", kunde man med Vished fte, at den totale Formørkelse allerede
var begyndt.
Den totale Formorkelse endtes og Maanen begyndte at trade
frem af Skyggen Kl. 13.15'. 23"; og Kl. 13. 15'. 58". havde Maanens
Kant med suld Vished faaet noget Lys.
Grimaldus kom ud af Skyggen
Kl. 13.17
*.
53"; Aristarchus Kl. 13.24'. 13" ; Copernicus Kl. 13. 34'.4";
Plato Kl. 13.38'. 10"; Tycho begyndte at komme frem Kl. 13. 39'. 9" og
den var tilforladelig kommet ud Kl. 13. 40'. 14".
Manilius begyndte at gaae
ud af Skyggen Kl. 13. 48'.39". og aldeles ude af Skyggen Ki. 13. 49'. t8"
*
Menelaus begyndte sin Udgang Kl. 13. Al". 12"; og den var gandffe frem
kommet Kl. 13. 51'. 52".
Plinius gik ud Kl. 13.56'. jo". Den østlige Kyst
af det krisiffe Hav begyndte at komme frem Kl. 14. icV. 41"; og den var gand
ffe fremkommet Kl. 14. u'. 19".
Tilstdst syntes Skyggen at forlade Maanen
Kl. 14.14'. 49".
Den salffe Skygge eller halv Skyggen begyndte at gaae ud

Kl. 14. 15'. 44".
Halvffyggcn havde gandffe forladt Maanen, den havde
igien faaet sit fulde Lys og Formørkelsen var aldeles til Ende Kl. 14.16'.26",
J øvrigt havde Maanen mider den totale Formørkelse det sædvanlige rødagngr
Skin,
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Skin, hvisket formodentligen kommer af Soelstraalerneö Brekiung igienucm
Jordklodens Dunstkreds.
Jeg forestiller mig at de oplefes i Newtons Farve
billede eller Regnbue-Farver, og at af disse allene det rede Straalebrndr kom
mer til at naae Maanens Legeme; fordi de rode Straaler have den siorste Refraugibiliker eller Vrekke Lighed.
Den Deel af Maanen, over hvilken Axelen eller Middelpunktet af den
sande Skygge gik, var aldeles merk, oz det var ikkun Udkanterne, som havde

ommeldte rode Skiair.
Hr. Abraham Pihl, Candidat i Theologien og tillige meget vel svet
i Astronomien, har observeret denne Formorkelse med en 4 FodS akromatisk

Kikkert, og han har befundet:
Indgange.
Platos Indgang i Skyggen

Manilius og Tycho
♦
Menelaus
.
.
Plinius
Den vestre Kant af det knslske Hav

Ilt. oz. v"

IT.

.

.<•

. H..35- 52

Udgange.

Formsrkclsenö Slutning

O

n. lZ. 35
11. 24. 19
ii. 29. 36

■

Dcn ostre Kant af samme
Begyndelsen af den totale Formorkclse

Tychos Udgang
Manilius
.
. ♦
Menelaus
Plinius
.
.
Ästlige Kant af det krisiffe Hav

7.

TI. 10. 52

■ ■

*38.
13

♦

.
4

4

•
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13. 48. 27
13. 5 r. 12

*55
13
30
13. io. 41
14. 16. 30

Disse Hr. Pi his Observationer stemme meget vel overeenS med mine forhen

anserte, og de bckrcrfte hinanden indbyrdes.

Foruden at man ved Maane FormorkclserS Observation kan rette og for
bedre Maane- oz Soel-Tavlerne, saa riene de og til at bestemme StcederneS
Gggg 3
Lcengde.
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Lorngde.
Dog udfordreS hertis, at man ffal have flere Maane-PlcetterS Immersioner oq Emersioner observerte paa begge Stader.
Ved at tage Middel«
Tallet imellem de saalcdes fundene Bestemmelser, undgaaer man den Indflydel
se, føm AiesynetS Forfkiel og Kikkerternes Virkning ville have paa Lcengden.
Dog maae jeg herved giere en Vcmeerkning, fom jeg ikke finder at nogen for
hen har giort.
Nemlig i Midten af Maanen projeeeres halv Skyggen nceften
paa et Plan; ved Udkanterne prsj. ceres den paa en fphcerillk og meere rundet
Overflade, og alksaa vil dens fynlige Brede blive storre.
Pletterne ved Maanens Udkanter vil da blive sangere i halv Skyggen, og det bliver faa meget meer
vanskeligt at bestemme faavel deres Indgang fom Udgang af den fande Skygge.
De i Midten af Maanen verrende Pletters Formorkelfe kan bestemrnes til en
Vished af io å 20" Sekunder, og altfaa med famme Noiagtighed fom Jupi

ters Drabanterne.
Men paa Formorkelfen af Pletterne i Maanens Udkanter
er man uvis fra 30 til 60 Sekunder, og de bor ei bruges uden i Tilfalde af
Nødvendighed.

Hr. König , Astrsnøm i Manheim, har meddeelt mig sin Observation paa denne Formorkekfe.
MaanenS Fremkomst af Skyggen eller Enden
af den rotale Formorkelfe indtraf i Manheim Kl. 13. o', ig"; Formørkelsens
Slutning eller Skyggens Udgang af Maanen Kl. 14. o'. 1".
Naar disse
Momenter sammenlignes med mine modsvarende Momenter, findes Man
heim Vesten for Kiobenhavn . . . oh. 5
*.
40"; oq oh. 16'. 27".
Mid
deltallet giver oh. 16'. 3".
Andre astronomiske Observationer give 16\ 6f,t

imellem Kisbenhavns og Manheims Observatorier.
Hr. WefTel 0 som med faa megen Berømmelse har arbeidet ved de

geographiffe Opmaalinger hos es, og nu efter Salffabets Tilladelse forretter
de trigonometriske og astronomiske Observationer ril et gcographiff' Cartes Forfcrrdigelse over Hertugdemmct Oldenburg, har sendt mig sine Observationer
paa denne Formørkelse.
Driv > Skyer og mørk Himmel har forhindret ham
fra at faae en fuldstændig Observation.
Menelanö fautt han at begynde
sin Indgang i Skyggen Kl. 10. 51
*.
22".
Den ostre Kant af det fri ft tfC

Hav

sandt han at vcrre kommer aldeles ud af Skyggen Kl. 14. 11'. 19".
»
Efter
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fanmunlißnet med min modsvarende, bliver

LcvngdeForssiellen imellem Kiobenhavn oa Oldenburg —r o'. 17'. 54"; og efter
den sidste = or. 17
*.
45; og ved et Middeltal bliver Olvenbm'g Vesten

for Kiobei'.havu or* 1 ?z. 49I".
Hr. Capitain Kick og Lieutenant Wiibe , hvilke med megen Fliid
<g Noiagtighed have opgaaet den heele Grcendse fra Fridrikshald til Noraas
og Trondhiem ved trigouomekrisse og astronomiae Observationer, have ind
fundet sig i Trondhiem for at observere de tvende totale Maane-Formsrkelser

i Maris og September indeværende Aar; men tyk Himmel har forhindret
dem fra at faae nogen af disse Observationer; hvilket er saa meget nicer be
klageligt, som man ikke veed Lonrgdeisi af Trondhiem eller noget andet Punkt

af Norges vestlige Kyst med nogen taalelig Noiagtighed; og det var hoieligen at onsse, at nogen duelig Mand, forsynet med forneden Kundssab, Virk
somhed og Instrumenter, maatke blive boesat paa et Sted Vester paa Norge

i Christiansands Stift, da man kunde forvente, at denne for Handlen og Ssefarren vigtige Ssekyst ville blive bestemt med astronomiss Noiagtighed.

Nogle

