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ved

"Tho mas Bugge.
orend jeg har den '2Ere at forelLgge Salffabet nogle faa nye Opdagelser,
hvilke jeg har qiort ved adskillige Fixstieruer, maac jeg forud forklare,
hvorledes man med math<inatiff Vished bcftcnuiifc Fixstiernernes syulige

Stsrrelser.
Det er en Fordom, fom nesten alle optiske og astronomiske Skribeutere
have ndbredet, at Fixstiernerne seere igiennem Kikkerter blive til geomclriffe
Punkter, og at de paa ingen -Maade lade stg forstorre.
Hvoraf da ffulde
folge, at alle Fixsti«rncr igierniem Kikkerter ffulde synes lige store, og deres
Inddeelingec udi Stierner.af forsteg anden, tredie, sierde, femte cg stelle
Storrclfe, ncesten aldeles falde bort , .naar der handles om Syn igiennem Kik
kerter.
Men naar man bruger akronratiffe Kikkerter af sire Fods Lcrngde og
derovcr, faa forholder stg Sagen gandffe anderledes, og der er en vcesturlig
Forffiel imellen» den synlige Storrclfe, Klarheden og Glandsen, af Fixstiernerne
of I, 2, 3,4, 5 og 6le Orden.

Saa vidt mig er bekiendt, har man til Inddeclingen af Slierncrue til
disse Storrelser og Ordener betient sig af der blotte Oiesyn uden Kikkert, og
man
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man finder meget ofte, at en Astronom heuforer samme Stierne til en Orden ,
og en anden ril en anden Orden.
For i den Sag at naae mathematisk Vis
hed, kan man sammenligne Firstiernen med det horizontale Traad i den 6 Fods
achromatiffe Kikkert paa mural Quadranten.
Denne Traad er as stint trukket
Selv, og ved en Forstorring af 86 gangeø underspcrnder den en Vinkel paa
Himlen af g Sekunder.
En Fixstierne af forste Srorrelfe overskicrreS afTraaden og man seer f Deel af den over Traaden, og | Deel under den.
En
Fi.cstierlte af anden Stsrrelse overstkioeres af Traaden og man feer f Deel af den

over og ligefaa meget under Traaden.
En Fixstierne af kredie Stsrrelse overstkiceres endnu af Traaden, og man feer et stink Glimt af Lys over og under
Traaden.
Stierner af fierde Stsrrelse ere net op af samme synlige Stor-

reife som Traaden , og de bedcrkkeS noiagtigen af den.
Stierner af femte og
siette Stsrrelse kan paa denne Maade ei lcrngerc udmaales, men maae ans«tteS efter Aiesynet; hvilket nu er veiledet ved saa mange foregaaende og gradvi i 5 aftagende Bestemmelser.
Jeg har anseet det fornodent, at forklare denne
Udmaalings-Methode for at erholde desto storre Troevcrrdighed, og for at over
bevise andre, at dct ikke er efter en Slutning, og vilkorlig Gietning, men
med mathematiff Præcision, at jeg har udfundet adffillige scrr mcerkelige For

andringer ved FixstiernerncS Sterrclfe.
Hans Excellence Hr. Gehcimeraad og StatSfekretaire Guldberg be
hagede i Sommer at underrette mig om, at man ved Algol havde observeret
nogen mærkelig Forandring, dog uden at det offentlige bestemte, hvorudi Sa
gen egentligen bestod.
Ester at jeg siere Dage i Rad noie havde betragtet
Algol eller/3 i Perst u s, som er af rrcdie Storrelse, fandt jeg, at den regel-

mcrssigen tager af og ril i sir Lys, og bliver som en Stierne af femte Stsrrel
se.
Dens mindste Lys eller phafis minima er observeret.
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Af disse og mange fleere Observationer, som anseeS for unødvendige at ans
føre, flutteS, at Algols mindste phafis indtræffer ef er hver 2 Dage 21 Timer

7 Minuter.
Aarfagen til dette mærkelige Phänomene kunde man maaffee troe at
være en omkring Algol som en Soel betragtet gaaende Planet, hvilken , naar

den traf ind i Linien imellem Fixstiernen og Jorden, da ville bedække en Deel
deraf, og foraarfage, at den saae mindre ud.
Men, da Algols periodiske
Afvexling gaaer fra den tredie til den femte Slorrelse, paa hvilken der er en
saa gaudjke mærkelig Forskiel, nt dens synlige Størrelse tager af i Forhold
af omtrent 3 til 1, faa skulde Størrelsen af denne til Algols Systeme 1 hen
hørende Planet være omtrent f af dens Soels Størrelse; og i Masse og kubisk
Indhold 57 afdeusSoels Massa.
Dette strider imod den almindelige At

traktions Love og Natur, efter hvilke enhver Soels Masse maae være bety«
delig storre end Summen af alle dens Planeters Masser.
Der strider imod
Analogien! vor Soels Systeme, hvor Soelens Masse og Størrelse 6co gange
overgaaer Størrelsen af alle Planeterne tilsammen tagne.
Man kunde dernæst holde for, at denne Aftagelse og Tiltagelse kunde
komme nf Pletter pan Algols Overflade.
Men det synes og at stride imod
Analogie, et
* saa store Parter af en Socl skulde skinkes nf fa a store Plætter,

og endnu meere besyndeiligt var det, at foranderlige Pletter kunde have en
saa regelmæssig og periodisk Orden af 2 Dage 21 Timer og 7 Minuter.

Der synes altsaa intet andet at være tilbage end at antage en af Hr.
Maupertuis først fremsat Hypothese.
At nogle Fixstierner ere flade og sam^Pentrykre Kugler.

Naar da Algol ved (in Omdrejning om sin Axel vender

den
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den fladere Side imod Jorden, har den sin mindste phafis , og naar den
vender den rundere Side imod oe, saa har den sin sierste phafis, og dette
Phenomenon lader sig forklare af ^l§olsOmdrejning om sin Axel udi 2 Dage

21 Timer 7 Minuter.
End videre har jeg vedo 03r i Skytten bemcerket, at o, som i For

tegnelserne over Fixstiernerne anfores for en Stierne af tredie Storrelse i Ju
lii, August og September Maaneder, har ikkun været en Stierne af femte
Storrelse, og at tf, som anfores for en Stierne af sierde Storrelse, har varet
efter foranforte Udmaalings Methode en Stierne af anden Storrelse.

Om

disse Forandringer ere periodiff'e, men af et längere og storre Tidsrum, kan
jeg ikke med Vished sige, ferend disse Stierner fremkomme fra deres Konjunk

tion med Solen, hvor de nu ere.
Men faa snart de fremkomme af Soelsiraalerne skal jeg ikke efterlade nærmere at undersege denneSag.
Endelige« har jeg ved ß i Steenkukken i Aarene 1781 og 1782 observe
ret en liden teleskopisk Fixstierne, som kom i Meridianen 144" for Hoved

stjernen, og denne liden Stierne hari dette Esteraar været aldeles borte, og
ei været at see.
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