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expe bliver nogen Opdagelse af Naturens Hemmeligheder saa ufrugtbar, 
ot den ikke skulle drage flere efter sig, meget mere vise saadanne sig velgiorende 
til Videnskabens videre Tilvcext og flere nyttige Kundskabers Udfindelse; thi 
ei alene indsiutter Naturen utangfoldige Ting i sit Skisd, men disse ere endog 
ved dens almindelige Love saa herligen forbundne med hinanden, at det ene 
har vigtig Indflydelse paa det andet, og ved nye Forbindelser frembringes nye 
Virkninger, hvilket Erfarenhed saa ofte har bckrcrftet. Da vor beronue 
Landsmand Romer ferst havde opdaget Lysets successive Hastighed, hvilken 
Anvendelse har man ikke siden vidst at giore deraf baade i Physik og Astro
nomie, og hvem kiender ikke den sindrige Brug, som den store Astronom 
Bradley gjorde deraf ved Opfindelsen af Lysets Aberration.

§. 2.

Ved Anledning endnu imellemstunder ar forneie mig en Times Tid med 
mit Ungdomsstudium, (hvorfra andre Studeringer og mange stedsevarende 
Sysseler, for efter Evne nt opfylde et vigtigt Embeds Pligter, har hendraget 
mig), er det forekommet mig at en anden Virkning af Lysets Hastighed, som 
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342 A. Om Lysets anden Aberration.

er forffiellig fra den Bradleyanffe Aberration, men dog i adskillige Tilfalde 
bliver af lige Vigtighed med den, er meget mindre paa(«nkt og maaffee af 
de fleste forbigaaes. Jeg ansaae det i det mindste som en behagelig Gienstand 
ar rcenke noget over, og vover herved at fremsatte disse faa Tanker, haabende 
at den kyndige Laser ikke vil agre den ganske uvardig ril sin Opmærksomhed, 
uagtet han seer sig selv istand til ar tcenke videre frem i samme Sag, og al 
udlede endnu vissere og flere Folger deraf.

§♦ 3*

Den Bradleyanffe Aberration foraarsages, som bekiendt, ved SielS 
Bevcegelse, men denne her omtalte ved der at det observerede Legeme selv bc; 
vorger sig, har altsaa ikke Sted uden hvor de himmelffe Legemer ere i Bevor
gelse. Begge Afvigelser ere deri overeensstemmende, ar de foraarsages ved 
Lysets successive Fremgang, men Maaden, paa hvilken Afvigelserne ffee, er 
forffiellig. Den ferste ffeer ved tvende Hastigheders Indvirkning paa Siet, 
saa at det kan ansees som en Virkning af KrcrfterneS Parallelogram. Den 
anden ffeer derved, at det straalende Legeme har forandret sit Sted imedens 
Straalen ved sin successive Gang har naaet Siet; thi enhver indseer strax, 
at.saafrcmt Lyset har saadan Bevægelse, maae det straalende Legeme rykke 
frem i sin Bane i den Tid fra det Straalen udgaaer til den kommer til ^Øier. 
Da man nu synes at see er Object i Den Linie og Direction, i hvilken Slraa- 
len kommer ril Siet, saa sees ikke er Object aldeles paa det Sled, hvor der 
Da er, saafrentt det bevoeger sig. Denne Afvigelse, som altid scetter det ob
serverede Sled noget tilbage i det straalende Legemes geocenrriffe Bane, synes, 
formedelst dens Lighed i visse Stykker med den Bradleyanffe, beqvemmelig at 
kunne kaldes Lysets anden Aberration, naar vi ansee hiin som den forste.

§. 4*

For at finde den Vinkel, under hvilken denne Aberration viser sig, soger 
man det straalende Legems Afstand fra Jorden. Af denne og Lysets bekiendte 
Hastighed findes den Tid, i hvilken Straalen kan komme til Siet; derpaa 
ftges det Rum, Planeren eller det straalende Legeme kan i samme Tid igien- 
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A. Om Lysets anden Aberration. 343

nemlsbe, og den Vinkel, samme Rum giøv for Hiet. Denne maae i ald 
Faid verve ben anden Aberrations Vinkel.

§. 5.

Da LysetS Hastighed overalt er eller i det mindste antages for at vcrre 
jevn og ligestor, kan man før ft udfinde den Aberrationsvinkel, fom svarer til 
en vis Distance cg Hastighed, faasom Jordens seel fra Solen. Denne Di
stance fcrtteö — 1. I den Tid, en Srraale gaaer mellem Jorden og Solen, 
igiennemlsber Jorden 20" af dens Bane. Af diste kan alksaa stakkes, hvor 
stor et andet Legems Aberrationsvinkcl ville blive, naar dctS Distance og Ha
stighed var fat i behørig Forhold mod Jordens Distance og Hastighed; men 
denne sidstes, nemlig Hastighedens Forhold, kunde forcstil.'es ved begges Vin- 
kelbevoegelse i en Dag. Saaledcs har den berømte Bode t sin Erläuterung 
der Sternkunde, §. 738, giver følgende Formel for denne Aberration: 
a. d ♦ o 3382, hvor a betegner den daglige tilsynevcrrende geocentriske Bevæ
gelse i Lcrngden; d er samme givne Legems Distance fra øict, og 0,3382 
er de fsrommeldre 20" dividerede med 59' 8", fom cr Jordens daglige Mid- 
delbevcrgelfe sect fra Solen. Denne Auctor er den eneste, jeg har truffen, 
som kortelig vedrører denne Aberration og indslumr den i den Bradleyanfke.

§. 6.

Den ovenanførte Formel sccttcr alksaa forud, at man skal beregne tvende 
Steder, som ere 24 Timer adskilte fra hinanden, deres Situation mod Jor
den, og den Vinkel, under hvilken de secs, faavclfom KielS Distance. Her 
sattes ogsaa forud, ot Bevægelsen i de 24 Timer er jevn, hvilket ikke i alle 
Tilscelde fuldkommen kunde indtrcrffe, da de faa Minuter, som svarede til 
Aberrationen, kunde vcrre of den Beskaffenhed, at den i dem indtrufne Be
vægelse ikke var ganske proportioneret med den hele Dags Bevcrgelse. Vi 
vil fee, om ikke den her omtalte Aberrations Bestemmelse i de sie st e Tilfalde 
kan sikee paa en -kortere Maade.
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344 A. Om Lysets anden Aberration.
§. 7*

Isteden for nt søge Buerne for en DagS Bevægelse,, famt Hiets Af
stand, og deraf siutte Hastighedens Forhold, vil vi forestille os ve virkelige, 
enten MiddclhastrgHeder, om de ere tilstrækkelige til Hiemcerket, eller de, som 
i de angivne Pnncter da maakte have Sted. Lysets Hastighed er saa stor, og 
de bevcegede Legemers Hastighed, i Ligning mod hiin, saa ringe i de fleste 
Tilfalde, at de i den forte Tid, Sttaalen gaaer til Hiet, igiennemlober ikkun 
smaa Buer as deres Baner, og lad vcere at Lysets Ncermelse fra de lcengere 
bortliggende udfordre en lcengere Tid, saa er for del meste deres Bevægelser 
da saa meget langsommere. Felgen heraf er, at de igiennemlsbne Buer ner
sten altid kan ansees som rette Linier eller smaa Dele af Tangenterne, og 
naar man scetter Straalelinien, hvorved vi forstaae den som gaaer til Øict, 
at vcere perpendiculaic paa Tangenten, kan denne blive Maalet for Aberra- 
tionSvinkelen, saa at den behørige Deel af Tangenten ligesaavcl som ellers 
Buen angiver Vinkelens Størrelse. Videre, da Tangenterne eller de i dem 
igiennemlebne Rum ere i samme Forhold som Hastighederne, naar Tiden har 
v ceret den samme, saa maae &g selve Aberrationsvinkelen paa lige Distancer 
blive i Forhold af Hastighederne.

§. 8.

Fremdeles, da Lysets Fortgang, naglet de Indvendinger som derimod 
kunde gieres, maae, fom vi før sagde, ansecs at vcere jevn og proportioneret 
med Tiden, saavelsom ogsaa det Rum i Tangenten, som ved Legemets Be- 
vcegelse i saa kort Tid best'rives, fa a sees strap, at bemeldte Rum ligeledes 
bliver i samme Forhold som Hiets forffiellige Afstand, faa at, naar man fat
ter samme Hastighed, men derhos Hiets forskiellige Afstand, bliver dog de 
Triangler, som dannes af de igiennemlebne Rum, Hiedistancerne og den 
mellem dem indfluttede Straalevinkcl, hinanden lige, hvoraf følger, at, un
der den Betingelse af samme Hastighed, bliver Aberrationsvinkelen lige stor, 
enten Hiet er næc ved eller langt fra. SaaledeS bliver denne anden Aberra
tions Vinkel i Planeternes Opposition og Conjunction den samme, uagtet den 
Forffiel af Distancen. Naar altfaa ikkun Forholdet mellem Lysets Hastighed 
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og det straalende Legems Hastighed, saaveksom Straalevinkelen, hvorom videre 
i der folgende, ere bekiendte, kan man i de fleste Tilfcrlde spare flg den Umage 
at fege AietS Afstand; men hvor det ganske sieldne Tilfcrlde skulle indkrcrffe 
(som af Omstændighederne let kan bedommes), al den igiennemlsbne Bue, 
medens Srraalen gaaer til Øier, krendeligcn afviger fra en ret Linie, og af 
den Aarsag skulle giere nogen kicndelig Forfkiel i Vinkelen, maae Distancen 
sögeö, og Aberrationen findes paa den socst angivne almindelige Maade (§. 4).

§• 9.

Saavidt dct tiu saaledes ikkun kommer an paa Forholdet mellem det ke- > 
vcegede Legems og Lysets Hastighed, kan man ogsaa ved denne kortere Maade 
benene sig af en vis Bevcegelse som Maal for de andre. Den beqvemmeste 
bliver og den forommeldte, nemlig Jordens. Dennes Hastighed forholder 
sig til Lysets som i : 10313 (Aflronomiæ de la Lande. §. 2245), som er 
omtrent Forholdet mellem Tangenten af 20" og Sin. tot. Kalde vi nu Jor
dens Hastighed h, men det straalende Legems Hastighed H, og den sogte 

Aberrationsvinkel A, saa ec h : H = 20" : A, eller A =: —, saa 

lcenge Straalelinien er perpendiculair paa Tangenren. Er derimod Straale- 
vinkelen ikke en ret Vinkel, bliver Aberrationen formindsket i Forhold af Sin. 
tot. (zzz 1) ril Sinus af Straalevinkelen. Denne vil vi kalde S, hvorved 
Formelen bliver A = H-’ 2-°— eller H . S . 20“, ifald h soertes == T.

§. 10.

Naar S = o, det er, naar det lysende Legemes Bevcegelse er i lige 
Linie med Straalelinien, blir denne anden Aberration = o, ligesom den forste 
Aberration og er zzz o, naar =Øiet gaaer lige til eller fra det lysende Punck. 
Ere Jordens og del straalende Legemes Bevcegelfer hinanden modsatte, dog 
ikke i en og samme Linie, bliver deres samlede Virkning Summen af begge 
Aberrationer. Ere begge Bevægelsers Directioner til en og samme Side, 
bliver deres hele Virkning Differemsen mellem den storre og mindre, og kunde 
det altsaa trceffe, at begge Aberrationerne ophcevede hinanden. Denne anden 
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Aberration synes derfore undertiden ar blive af lige Vigtighed med den forste, 
Dg lad vcrre Den som oftest er ringere end den fejste, kan ven dog i'visse Til- 
fcelde blive meget storre. Den Forskiel, som den foraarsager mellem det sande 
og det observerede Sted i e: Himmellegemö Bane seer fra Jorden, maae og 
have sin Indflydelse paa Longitud, Latitud, Declination, Rectascension, saa 
og paa den Forskiel, der vil blive mellem den Tid, da et saadant Legeme synes 
ot have naaer et vist Sted, saasom Oppositions-, Conjunctions , Qvadraturs- 
Pl'.ncrek m. fl., og den Tid, da del virkelig har naaet samme, hvorved de re
lative Bevcrgelser og vil komme t Betragtning. Alt dette beregnes og sindes 
paa de sædvanlige Maader af den givne Aberration i Orbita seer fra Jorden.

§• ”•

Planeterne og Maanen ere de Objecter i vort System, som mest kunde 
fortiene ot betragtes efter denne Theorie, og hvor denne anden Aberration ofte 
bliver ligesaa vigtkg og undertiden vigtigere end den forste, saaog kan den med 
liden Meie sindes efter Formelen §. 9. med saa stor Neiaglighed, som til dette 
Hiemcerke skulle gieres fornoden; thi man behover ikke her den vidtlostigere 
Omvej §. 4. Den narmeste Planet ved Solen, hvis Bevægelse er hastigst, 
gior dog en faa liden Bue i de faa Minuter, Straalen gaaer fra den til Jor
den, at samme gierne kan antages for et Stykke of Tangenten, hvilket saa 
meget mere gicelder om De andre Planeter, og strap kan sees af deres Middel- 
Time- Bevcegelse. Det bliver og tilstcekkcligt her at forestille sig dem som de 
der bevKges i Cirkler, hvis halve Diameters antages at vare deres Middel
distancer fra Solen. Ved Hielp af disse Distancer findes letkelig Forholdet 
mellem H og h (§. 9). Planeters Hastigheder omkring en og samme Sol 
forholde sig omvendt som O.vadratrodderne af deres Distancer fra Solen. 
Satte vi Jordens Afstand fra Solen — 1, Planetens = D, faa bliver i 
Conjunction saavelfom i Opposition A = —— =—-^5— = 75» Paa 

denne korte Maade er fslgeude Tabel beregnet for Aberrationerne, naar 
Straalevinkelen er = 90°.

For Mercur == 32,1" 
Venus = 23,5

for 
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for, Macs u 16,2" 
Jupiter — 8,7 
Saturn ~ 6,49 
Uran = 4,58.

§. 12.

Det, font tin egentlig skulle foraarsage Vidtløftighed, var at sinde S 
i de andre Puncter udenfor Conjunction og Opposition, men da Planeternes 
Baner har kun liden Inclination ril Ecliptikens Plan, kan man i denne 
Aberrations Undersøgelse anfte dem font om de bevagede sig i selve Eclipki- 
kens Plan. I den Triangel, fom man da kan forestille sig ipefiem Jorden, 
Solen og Planeten, cre ikke alene de tvende Middeldistancer fra Solen 6e*  
kiendte, men og Commutationövinkelen, fom de indstntte, hvoraf strax paa 
fadvanlig Maade kan findes Parallaxis orbis eller Vmkelen ved Planeten, 
hvis CosilruS bliver den i 9de §. ommeldte S. Man har da kun at multipli
cere de i forrige §. anførte Aberrationer med denne, faa har man den i en
hver Situation forlangte Aberration. De over bemeldte Parallaxis beregnede 
Tabeller kunde herudi giøre en hastig Tieneste.

§•

Hvsrvel begge Aberrationer hver for sig bor beregnes og i enkelte Tik- 
falbe anvendes, kan man dog i Almindelighed spørge om deres combinerede 
Virkning, (fee §. io). Saaledes viser den anden Aberration Venus og 
Mercur fra den vestlige til den østlige største Digression langer Vest end de 
exe, og den første Aberration ligeledes; den famlede Virkning bliver Summen 
af begge Aberrationer, under hvilken Planeten viser sig langer Vest end den 
virkelig er. Fra den østlige til den vestlige Digression viser den anden Aber
ration dem langer Ast, men den første tvertimod; alkfaa bliver deres forenede 
Virkning Differentsen mellem dem begge, under hvilken Planeten viser sig 
langer Ast, naar begge Correctioner blive sorbigaaede. I de høiere Planeter 
viser den anden Aberration dem paa Conjunctionösiden langer Vest, og den 
første ligesaa; den forenede Virkning blir Summen af begge, under hvilken 
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348 A Om Lysets anden Aberration
Planeten viser sig lccnger Vest end den virkelig er; paa Oppositionssiden viser 
dcn anden Aberration Planeten langer Vest, oq den ferste langer -Ost; altfaa 
blir den forenede Virkning Differenlstn as i egge, under hvilken Planeten vi
ser sig langer Øjl end den er.

§. 14.
Maanen er for Jorden i adskillig Henseende et vigtigt Himmellegeme, 

og dens Sted at bestemme til en given Tid har varet en vcerdig Bestræbelse 
for de kyndigste Astronomer; nogle Secnnders Iagttagelse, som knude vare 
en Folge af denne anden Aberration, synes ikke at vcere overfledig blarrvt de 
mange Wqvationer, som anvendes paa dens Beregning. Denk liden Af
stand fra Jorden, som gior al Lyset gaaer fra ten til 06 i 1,2 Sccnnd, kan 
efter mine Tanker ikke fritage den fra at vcere den anden Aberration underkastet. 
Vinkelen bestemmes af Hastigheden og ikke af Distancen. Saaledes naar en 
Drabant devcrger sig om sin Hovedplanet og tilligemed den omkring Solen, 
bliver dcn absolute Bevcrgelse sammensat af begge, og denne sammensatte 
Bevcrgelse er den, som bestemmer Hastigheden og den deraf dependerende 
Aberration.

§• 'S-

Vor Maane kan, foruden dens Bevcegclse omkring Jorden, ansees ar 
Hevcrge sig i concentrisike Buer omkring Solen, men af forskellige Radier, 
eftersom den er kortere eller längere fea Solen. Formedelst dens store Af
stand fra Solen mod halve Diameter af dens Orbita omkring Jorden, kan 
alle de Linier, som drages'fra Solen til den, antages som parallele med den 
Linie, som gaaer fra Solen til Jordens Center; folgelig kan Maanens Di
stance fra Solen anftes at vcere Summen af Jordens Middelafstaud fra So
len og Cosinus af Maanens Afstand fra Opposiuouspunctet i dens Bane om 
Jorden, dog at denne Cosinus bliver negativ i anden og kredie Qvadrant; 
deraf findes dens Hastighed omkring Solen, hvis Direction altid kan antages 
omtrent perpendiculair paa den Linie som gaaer igiennem Solens og Jordens 
Center. Af den Hastighed tilligemed den omkring Jorden künde dannes et 
Parallelogram, hvis Diagonal ville anvise saavel den absolute Hastighed, 
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349A. Om Lysets anden Aberration.
som dens Inclination til Straalelinien, hvoraf den forlangte Aberrations
vinkel var ak flkOe. Formedelst Maanens ringe Latilud kan vi i denne Be
tragtning uden mcnkclig Feil anser den at bevage st g i EcliptikenS Plan.

§-*  16.

Naar man efter denne Maade beregner Maanens Aberration, vil man 
sinde, at den i Opposition er zzz 20,7", men t Conjunction 19,29" og i kva
draturerne = 2,65". Hvis man i alle disse Puncter havde antager MaanenS 
Afstand fra Solen at vcrre bestandig den samme som Jordens Middeldistance, 
og derhos havde aldeles forbigaaer dens Bevcegclse omkring Jorden, font den, 
der har saa ringe Forhold til den anden, sees strax, at denne Aberration i 
Syzygierne ville blive zz: 20", men i Q-vadralurerne — o. Da allsaa For- 
fkiellen fra foregaaende Regning ikke glor et heelt Secund, og dcrfore er ube
tydelig, sees, at den Vidtloftighed, som kommer af den dobbelte Bevcegelse,' , 
her kan undvceres, og det faa meget mere, da Forffiellen i de andre Punckec 
bliver endnu mindre. Herved bliver Regningen aldeles simpel og hastig, da 
man ikkun har at multiplicere 20" med Cosinus af Maanens Distance eller 
Vinkel fra Oppositionspunclet. Man feer videre heraf, at, hvis nogen ville 
anvende den Bradleyanffe Aberration paa Maanens Gang, og derhos forbi- 
gaae den anden, blev Longituden i Opposition omtrent 20" mindre end den 
virkelig var, men i Conjunctionen omtrent ligefaa meget storre end det virke
lige. Fremdeles, da Beveegelferne gaae til famme Side, maae den hele 
Virkning af begge Aberrationer vcere deres DtsserentS, men da denne endog 
paa sit Hoieste ikke naaer til 1", faa folger, at i Henseende til Maanens 
Gang kunde begge Aberrationer gaaes forbie uden synderlig Feil, eller og 
begge tillige maae anvendes.

§• 17-

At denne anden Aberration og maae have Indflydelse paa CometerneS 
observerede Sted i deres synlige Bane, kan ikke paatvivleS. De ere i Antal 
mangfoldige, have forj'kiellige Hastigheder og forfkiellige Stillinger for Hiet, 
og alt dette træffer ei alene i sorskiellige Cometer, men endog ved en og den
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ZZo A Om Lysets anden Aberration.'
samme, af hvilke Aarsager det skeer at den anden Aberrations Virkning t 
dem kan blive lige vigtig med den i Planeterne, ja undertiden meget vigtigere. 
Imidlertid gier deres meget excentriffe Bane, at de ikke heri kan betragtes 
fom Planeterne under en bestandig Middelhastighcd, hvilket med mere synes 
her at giere-Regningen meget mere indviklet og vidtlestiq; men da man har 
udfundet at giorc Regningen ved Comcternes Gang simplere, end den ellers 
skulle blevet, ved at betragte deres Bane, medens de for os ere synlige, som 
parabolifk, vil ogsaa Regningen for Aberrationen derved ncrstcn kunde bringes 
til samme Korthed som ved Planeterne, naar man ferst tiender deres Elemen
ter- og Distancer fra Solen.

§. iF.

Hvis man kalder CometenS Distance i Perihrlio D, og forestiller sig et 
andet Legeme i samme Punct at bevcegeS med en circulate Bevoegelse, saaledeS, 
at begge i en uendelig liden Tid drives af lige Krister mod Solen, faa er det 
of Parabolens og Cirkelens Natur beviist, at det lille i Parabolen igiennem- 
lobne Rum forholder sig ti! det i Cirkelen som 1/2: i. Ligeledes er del klart, 
at samme Forhold har Sted, om vi vil forestille os en saadan Cirkelbcvcegelse 
i ethvert andet Punct af CometenS paraboliffe Bane; thi lad Radius Vector 
hedde R. Den circulaire Beveegelse ville da her forholde sig til den i Peri- 
helio som /D : f/R, naar de centrale Krcefter scetteS at vcere i inverteret For- 
hold af Distancernes O.vadrater. Kaldes nu den circulaire Hastighed i Pe- 

rihelio h, bliver den i en Distance af Radius Vector = Cometens 

Hastighed i Perihelio maatte blive — hj/a, og area parabolica i samme 

«endelige liden Tid = —Denne bliver overalt den samme i samme Tid, 

og altsaa kan Basis af den lille paraboliff'e Triangel i ethvert Punct 

findes ved at dividere den med deus halve Hvide/ men efter Parabolens Na
tur er denne halve Heide altid der Halve af medius proportionalis mellem 

D oft R = 1J/(DR); felqelig er den lidett Bue, fem i Parabolen i samme 

Tid igiennemlebes Da nu den circulaire Bevcegelse

i samme
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i famme Tid og Distance var = saa forholde de sig til hinanden som 
/2 : i.

f §. ry.

Naar Jordens Hastighed omkring Solen = li (§. 9), og dens Afstand» 

fra Solen zzz i, saa maae dens Hastighed i Comekens Distance, eller i en 

Afstand fom Radins Vector, vcere i inverteret Forhold af O.vadratredderne, 

#/R : f/i = h og Cckmctens Hastighed bliver da (§♦ 18) = —
H, men AbcrrationSvinkelen A — —' 2°-, felgelig for Cometen = 

—"W/tT- ~ —Tr—' mcn 20^2 = 28,284; altfaa A — —r 

cller naar 28,284 udtrykkes med en bestandig Logarithme: M5r54O8/ bliver 

Log» A = 1,4515408 •%*  Log. 8 — 4 Log.

§. 20.

Ved Anvendelsen af dette korte og simple Udtryk kunde glsres den Ind
vending, at det fætter forud at den fundne Aberrationsvinkel udmaales ved 
en ret Linie, der supponeres at vcere saa ringe at den kan passere for en liden 
Deel af selve Banen, der igiennemlobcS medens Straalen gaaer fra Cometen 
til Hiet, hvilket formedelst nogle CometerS Hastighed synes ikke i alt Fald 
at kunde antages. Men lad endog saa vcere, at den Deel af Cometens Ba
ne, som indflultes af Vinkelen, er saa stor, at den ikke kan ansees af lige 
Storhed, eller at confunderes med Tangenten, saa kan endnu de Vinkler, 
under hvilke begge sees fra Jorden, blive temmelig ncer de samme. Vi vil 
see, hvor ubetydelig denne Feil ville blive, cller at Formelen overalt kan vcere 
brugbar. Den stsrste Hastighed, som synes at have Sted blandt de himmel
ske Legemer, maane vcere den, med hvilken Cometen 1680 passerede Perihe- 
lmm; den er blandt alle observerede og antegnede den, der er kommet Solen 
ucrrmest. Vi vil ansee dens Afstand fra Solen i Perihclio = 0,006, naar 
Jordens Distance fra Solen er zzz 1. Lad os i dette Punct Undcrfoge dens 
Aberrcuionsvinkel efter den ganske neiagtige Maade §. 4, saavelsom ester For- 
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melen §. 19. Vi vil antage at Jorden til samme Tid laae i Comelens 
linea apfidum og i Opposition mod den, naar begge vare seere fra Solen, 
faa at ComctenS Bevægelse kunde see6 under en ret Vinkel, alk for -ak fee den 
fiorfie muelrge Aberrakien, lad være den formedelst Solens Straaler ikke kunde 
blive observeret fra Jorden. Ved Beregning af bcn givne Distance i Pert- 
helio i en parabolisk Bane skal man sinde ak Cometcn i de 492", i hvilke Lyset 
ville gaae fra den til Jorden, maatre den allerede opnaae en Anomalie af 16° 
30', men denne Deel af dens Bane, om den kunde sees fra Jorden, ville i 
denne fordeelagkigste Skilling giøre en Vinkel af 5' 56,87", hvilken blev den 
sande Aberration i Perihelio. Men beregnes samme Aberration efter Forme- 
len §. 19, i en lige Tangent, findes den at være n 6*  5,14", hvoraf sees 
ot begge Regninger ikkun giver omtrent 8" Forskiel, hvilken i anüre Punctcr 
af dens Bane snart ville forsvinde. Saaledes blir Forffiellen næsten — o, 
ifald man fatter at Cometen har været i Perihelio midt i Aberrationstiden, 
eller at den er bleven observeret 245" førend den gik igiennem Perihelium paa 
en Anomalie af 8° 28^ 49". Da nu ovcnmeldke 8", uagtet den i Ligning 
mod alle andre Tilfælde er den betydeligste Feil, er i sig selv meget ubetydelig, 
især naar den sammenlignes med den store Aberration af nogle Minuter, som 
her har Sted, saa er der klart, at der neppe i vort System gives noget Til
fælde, hvor den korte Formel ikke ffulle kunde anvendes.

§. 2 r.

Endnu synes dog en Vidtløftighed at være tilbage, nemlig at sinde S. 
Hvis Cometernes Baner laae i EeliptikenS Plan, eller nær ved samme, sees 
firår, at man, ligesom med Planeterne, af Commutalionsvinkelen og Jordens 
fa ave’fom CometeuS Distance fra Solen kunde finde Vinkelen ved Cometen eller 
Parallaxin orbis. Summen af denne og Complimentet af den halve Ano
malie, naar Jorden er paa den Side af Radius Vector, som vender fra Pe
rihelio, cllcr deres Different^, hvis Jorden er paa den anden Side af Rad. 
Vect., fom, hvor det giøres fornødent, produceres, er den forlangte Aber
rationsvinkel, hvilket faavelfom det øvrige i denne Afhandling letkelig indsees 
uden tilføjede Figurer. Vil man derimod tage CometeuS Inclination til 
Ecliptiken i Betragtning, bliver Regningen lidt vidtløftigere, da man af 
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Knudens Sted og de vorige Datis ved en sphæriff Triangels Oplosning, feer 
fra Solen, finder den Vinkel, under hvilken Jorden og Cometen fees fra 
Solen, samt dette Plans inclination til Comekens Plan. Af Comekens og 
Jordens Distancer fra Solen og den fundne mellemliggende Vinkel soges i 
cn reklined Triangel hvad Vinkel Straalelinien gier med Radius Vector. 
Endelig oplofts en sphcrriff Triangel, seek fra Cometen, mellem Tangenten, 
Straalelinien og Radius Vector, hvorved Vinkelen mellem Straalelinien og 
Tangenten bliver funden, hvis Sinus er den forlangte S.

§. 22.

Denne, eller hvad anden Maade man ville anvende for at finde den 
rigtige Abcrrationsvinkcl, medforcr vel ikke faa betydelig Vidtloftighed. Ikke 
destomindre vil vi see, om det ikke kunde være tilstrækkeligt til denne Hensigt, 
nt crnfte Co me terne saadan som om de alle bevægede sig i Ecliptikens Plan. 
For ar overbevises herom, saavelsom og ot fte, at Comcternes Aberration er 
af den Bctydenhed, at den forticncr ot paaagteS, vil vi atter forestille os den 
foremmeldtc af 1680, hvis Elementer med fleres haves i de la Cailles Astro
nomie §. 571. Jeg vil antage en Anomalie, som er stor, nemlig $70°. 
Af de der angivne Elementer, saavelsom Selens Sted til samme Tid, 9s 
170 25/, har jeg beregnet AberrauonSvinkelcn med Iagttagelse af en Incli- 
nationevinkU, som var 6o° 56', og fundet den — 30,98", hvilken altsaa er 
omtrent lige med den stoisk, der har Sted blandt Planeterne, og en halv 
Gang stsrre end ten siorste Bradlcyanflke Aberration. Dernæst har jeg be
regnet Aberrationen under alle de samme Betingelser, alene al Inclinationen 
blev sat — o. Endelig for ak see hvad den storste Inclination ville give, 
har jeg taget den sterste som var muelig, nemlig 90°, da man finder de, som 
har havt meget storre Inclination, end den af 1630, lige indtil 890. Ud
faldet af Beregningerne i diste trende supponerede Inclinationer viste, at 
Aberrationövinkelen var:

under o° Inclination = 31,49" 
6o° 56' — — 30,98
900 — = 30,04

hvoraf
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hvoraf sees, at i en Comet af saa stor Inclination, som denne, kunde man, 
uden ar feile i", forbigase Inklinationen, og endogsaa oa, naar dcn havde 
havt en Inclination af 90°, vilde Feilen dog ikke naaer til rZ Secund.

§. 23.

Een Ting maae jeg endnu kortelig vedrore, hvilken, saavidt jeg vecd, 
ikke plcier komme under nogen Betragtning; maaskee man har anseet Aber
rationen der ganske uvirfsom, eller i det mindste ikke af den Betydcnhed at 
fortiene nogen Opm«rksomhed; men endog da, naar sidste Resultat bliver 
= o, kan det dog vcrre Umagen vcrrd ved Undersogelft at forsikkre sig derom. 
Sagen er denne: Her kunde sperges, om Lysers Aberration kan have nogen 
Virkning paa de Ting, som sees paa vor Jord. Betragte vi den Bradley- 
unske Aberration for sig selv, forekommer den mig ikke at vcere aldeleg ube
tydelig og uanvendelig paa de jordiske Objecrer, men meget mere maae den 
have samme Virkning der, som paa de himmelske. Der kunde maaskee ikke 
vcrre ganske afgiort, om en LySstraale, der gaaer ud fra el Legeme, som er 
i Bevcrgelft, foruden sin egen Fortgang i Felge Lys tS Natur ogsaa tager 
Deel i det straalende LegemS Hastighed, saaledes, at dens Direction og Ha
stighed bliver Diagonalen af Lysets og Legemers Bevcegelftr tillige. Mig 
forekommer der, ar det virkelig saaledes maae forholde sig, saa ofte det stcaa- 
lende Legeme selv er et lyst Corpus; rhi dels Bcvoegelft bliver tillige Lyset 
me^deelt i det samme Aieblik, da Lyset gaaer ud; derimod synes der ikke 
ganske al have Sted ved de rcflecterede Straalcr, hvilke man ikke kan fore
stille sig at tage Deel t det resiccrcrende Legems Bevcegclse, naar Perpendi- 
culairen in puncto contactus rillige var perpcndiculair paa Legemers Di
rection; i andet Fald synes den ar kunde formindske eller forsge Steders Kraft 
i Perpendiculen efter Vinkelens Beskaffenhed, hvorved Legemers Bevægelse 
ogsaa i nogen Maade kunde modificere SrraalenS Gang. Men hvilket det 
end er, bliver Udfaldet her det samme. Man seer Objectet i den Linie, som 
Srraalen beskriver i der den kommer ril Hier, enten den saa cr en Diagonal, 
sammensat af flere Bevcegelftr^ eller en enkelt, og (Aberration og andre Hin- 
.vringer ftaregnede) ftrer dem tilbage til ObjeetclS sande Sted seek fra -Aiers 
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Sked. Straalen kan da gierne forflyttes lige hastig og til samme Side font 
Hier, eller ikke, saa maae dog Hiet i sin Fart overfficrre Srraalclinien, naar 
denne ikke falder i lige Linie med Hiets Gang. Eftersom nu Hiet bevæges 
i lige Hastighed og Direction, som Jorden, og følgelig øg faa ethvert Object, 
som sees paa Jorden, maae den Straale, der kommer fra noget saadant Ob
ject og tillige er perpendiculair paa Hiers Direction, underkastes den første 
Aberration, eller foraarsage, at man ster Objectet.2O^ længere hen til de« 
Side, mod hvrlken Jorden bevæger sig. Er Objectet saaledes stillet, at Vin
kelen bliver mindre, bliver Aberrationen og mindre efter de derom bekiendte 
Regler. Saaledes maatte Vinklerne i Landmaalingen underkastes en liden 
Ilrigtighed, fom det fynes, formedelst denne Aberration, og en rer Linie, 
fortsat igiennem en Landstrcekning, ville fra Station til Station afbsie til den 
Side, hvorhen Jorden bevæ^edes, lige indtil 20" for hver Station, naar 
Linien, som vi før fagde, blev dragen perpendiculair paa Jordens Direction, 
hvilken Afvigelse ikke kunde agtes ligegyldig.

§. -4.
Men vi maae og see, hvordan det ville forholde sig med den anden 

Aberration. Her kommer det an paa det see te Objects egen Bevægelse. 
Blandt alle particulaire Bevægelser, som indtræffer paa vor Jord, er ingen, 
der kan agtes at have noget kiendeligt Forhold til Lysets store Hastighed, og 
den anden Aberration blider altsaa i Henseende ril dem uendelig liten. Men 
da alle Objecter desuden har en fælles Bevægelse med den hele Jord, og Lyset 
en successiv, kan de ligesaalidek som de himmelske Legemer, i det Hi.blik, M 
Straalen kommer til Hiet, være paa det samme absolute Sled, som de vare, 
da Straalcn gik ud. Det relative Sted blir vct det samme; thi samtlige 
Objecter ere denne Aberration underkastede, og fe c 6 derfor altid i samme Stil
ling mod hinanden. Deres Nærhed og den uendelige liden Tid, i hvilken 
Straalen naaer Hiet, forandrer heller ikke Sagen, th« Vinkelen bliver dcn 
famine paa liden eller stor Distance (§. 6). Virkningen af denne anden 
Aberration maae altsaa blive, at ifald Linien mellem Objectet og Hiet et 
perpendiculair paa Jordens Bevægelse, maae Objectet vise sig 20" længer 
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Hen til den Side, fom er B. Voegelsen modsat, end der virkelig i det Aieblik 
er, og i andre Situationer mindre; men da Tilfælder er hcr, ak begge Be- 
rngelser ere ri! samme Side og lige store, bliver Differcntsen mellem begg§ 
Aberrationer — o, og de ophoeve hinanden (§. io). Felgen bliver altsaa 
denne, at no ar begge Aberrationer har giorr deres Virring, faa fter man 
de jordiske Objecter just hvor de ere, men ifald man her ville fordigaae LysctS 
anden Aberration og derhos iagttage den Indflydelse, som den forste Aber
ration nedvendig medsorar, maarte deraf reise sig en liden Feil; derimod op
retter Namren selv den ene ved den anden, og begge kan saaledeS uden Fejl 
Ardrgaaes.


