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Om

Skygge - Aberrationen,
ved

F. C. H. Streut z.

§• r-
aJ en foregaaende Afhandling har jeg vovet at ftemscekte mine ringe Tanker 
om en Virkning af Lysetö successive Bevcrgelse, nemlig LyserS anden Aberra
tion. Denne Sag forekommer mig at have endnu fiere Indflydelser, og der
iblandt ogsaa paa Skyggen, hvilket, om end Resultaterne ikke alkid blive af 
megen Vigtighed, synes dog ar vcrre Undecssgelse vcerdigt, og tager jeg mig 
decfore den Frihed at frcmlcrgge nogle faa Betragtninger over dette Emne, 
som noget, der ogsaa er noie sammenhcengende mcd forbemcldke-Afhandling, 
haabende, at uagtet saadanne Forestillinger, underssgre efter geometriske 
Grunde, endnu formedelst tilstsdende physijke, tildeels ubekendte, Aarsagec 
kunde lide nogen Forandring, kan de dog give Anledning til flere og fuld- 
komnere Underssgelser.

§.
Dct er mig ikke bcficttbf, at nogen har betragtet Lysets successive Bev«< 

gelse fra dcn Side at den kunde giere nogen Forandring i Skyggerne, og om 
end saa skulle vcrre, kunde dog flereS Tanker om en og samme Ting ikke der
for strax veere ganske ovcrflvdige. Mig forekommer det, at ovenmcldte LyfetS 
Egenskab maae have Indflydelse paa Skyggens Situation med mere, som 
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deraf udledes oa i fslqende fkal vifts. Virkningen af LyfttS successive Ve- 
vægelft i Henseende til Skyggen er for ft denne, at den i Forhold af AjetS 
Afstand ftes tidligere eller senere ar nærme sig >Kiet ved Jmmersioner, og at 
forsvinde ved Emersioner, Men dette er egentlig ikke den Sag, som her üb 
sigtes; dette har meget mere Znft været den forste Idee, som, bekræftet ved 
Erfarenhed, har giort os Lysets Hastighed bekiendt; tncn en anden Virkning 
deraf er Skyggens Aberration, hvorom her handles.

§♦ 3*
Ved Skyggeaberrationen forstaaer jeg denne Skyggens Beskaffenhed, 

a*  den Punct, som giver Skygge, og den, som modtager den, ikke begge 
rigge i lige Linie med den lysende Punct i det Hieblik, da den modtages. 
Almindelig forestiller man sig, at Axelen af Fuld- eller Halvskyggen ligger 
lige ud i ben Linie, som forbinder Middelpunkterne med hinanden, men dette 
kan ikke fuldkommen forholde sig saaledes hvorsomhelst dcr skyggende Legeme 
er i Bevægelse, eller det lysende, eller begge to. Lad os forestille os, ar der 
skyggende Punct rykker fort, sirax giver det Lyset Lejlighed at trænge frem, 
hvilket dog ikke kan naae de længere bortliggende Dele af den forhen værende 
Skygge uden i Forhold af Lysets Hastighed; imidlertid gaaer den mørfe Punct 
videre, og affkiærer Straalerne, hvorved egentlig Mangelen af Lyset propa
gerer sig paa den Side, og det med samme Hastighed som Lyset. Heraf maae 
følge det, fom ved ferste Hiekast ville synes just tvertimod, nemlig, at om 
lvende merke Puncter laae i lige Linie med et lysende, og i deres coucentriffe 
Bevægelse omkring dette altid forbleve i en ret Linie, ville den mellemste dog 
aldrig kunde formørke ben yderste, endog det skulle synes, at denne m mi tte lide 
en bestandig Formørkelse; thi Skyggen kan ikke uaae dens Region sørend den 
allerede er passerer forbi det Sled, hvor Skyggen træffer.

§. 4»

For at see hvordan dette i Almindelighed maae forholde sig, vil vi fore
stille oö et mørkt Legeme A (fee den hosføiede Figur, som her overalt tilsigtes) 
at bevæge sig omkring et lysende C i Banen AIHG. I hvilken Puner af 
Banen, saasom A, e, f, der mørke Legeme er, foraarsager det lige bag ved 
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sig en Skygge i Direction nf Linierne CfD, CeB, CAL Disse Skygger 
flane fort frem i Uendelighed i samme Direction og med samme Hastighed fom 
Lyser, vel ikke somen positiv Ting, men som en negativ; thi hvor Lyset mang» 
ler, Der er Skygge og Merke. Egentlig ganer det saaledes til, at der Lys, 
som var bagcnfor f, e, A, efterhaanden viger bort, og Skyggen felgclig i 
samme Direction og Hastighed maae folge efter. Scette vi nu, at det msrke 
Legeme er ganer fra f til A, maae Skyggen i den samme Tid v«re gaaet fra 
f til D, og i den Tid Legemet ganer fra e til A, er den Skygge fra e naaer 
hen til Bt og saaledes i hver Punct; imidlertid har det asffaarne Lys igien 
faaet Lejlighed formedelst Legemets Fortgang ar trornge frem ril Puncrerne D 
og B. Heraf er det klart, at Skyggen maae giere en krum Linie, som kan 
rankes ak gane runden om den hele Bane, men Distancen mellem den og Ba
nen biir air (terre og sterre. Den Linie ABD, som saaledes indgrcrndser Lys 
og Merke, kan beqvemmelig kaldes Skyggespiralen. Antager man Buerne 
Åe, Af som Abscisser, cB, fD t de producerede Radier som Semiordinarer, 
forholde disse sig som Tiderne, i hvilke Buerne Ae, Af rc. igiennemlobes; 
men Tiderne ere som de areale Rum ACe, ACf rc.; altfaa er Skygqespira# 
lens Natur, at Semiordinarerne gane frem og voxe i Forhold af de oven# 
meldte Rum, og Spiralens Beskriv-Ise dependerer af den givne Banes Ø,va# 
dratur. Semiordrnaternes virkelige Stsrrelser dependere af Lysets Hastighed, 
saaledes, nt hvis Rummet ACf svarer til en Tid as 8' da er fD zz: 
Solens Afstand fra Jorden. Da de himmelffe Legemer, som give Skygge, 
overalt-bevcege sig i Linier, som qaae om i sig selv, og efter en Omgang fort# 
fceded, kan man forestille sig Styggespiralen ligeledes at fortscette flere Om
gange. Hvis Linien AIHG ikke gik omkring, men ellers paa anden Maade 
laae udstrakt, ville derved dog epstaae en Skygge-Curva, hvis Puncter lod 
sig bestemme ved nt applicere Linier til Banens Puncter i Direction af tilhs- 
rende Slraalelinicr, men hvis Srerrelser mod hinanden vare proportionerede 
ester Tiderne.

§. 5-

Er Banen AIHG rn Cirkel, forholde de areale Rum fig fom Buerne, 
eg felgclig er« eB, fD i samn-e Forhold fom Ae, Af. Del famine ville jfce, 
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om Linien,Af var en rer Linie. Var fremdeles Puncret C faa langt borts, 
og Linien Ae faa liden, at CB og CA kunde anfces fom parallele, ville Tri
angelen AeB ligeledes blive at anfte fom en retlined Triangel, eller AB at 
noer me sig til en ret Linie. Man kunde og tcenke sig begge Legemerne i Be- 
vorgelfe, i hvilket Fald den krumme Linie mastte bestemmes, fom i forrige §. 
blev fagk. Hvis begge bevcrgsde sig med lige Hastighed i parallele og rette 
Linier, blev Straalelinierne parallele og Skyggelinien blev da en ret Linie. 
Fremdeles da Lysets og følgelig ogfaa Skyggens Fortgang er overmaade hastig, 
faa, uagtet den kan, fom vi nylig fagde, fortfætte Spiralen ru.dtom Banen 
og videre, vil den dog snart komme udenfor den Sphcrre eller Region, at kunne 
bemorrkes. I lidet over halvtredie Time ville Spiralen allerede have udbredel 
sig til en Distance af Urans Region, og forinden den naaede eengang omkring, 
ville den (ifald det var vores Jord, fom foraarfagede Skyggen) naae henrmod 
en Trediedeel af ncsrmeste Fixstiernes Distance fra Jorden, hvoraf videre maas 
følge, at da Linierne AD og fD har et faa stort Forhold til fA, vil det 
Stykke AD af Spiralen vcere lidet forstkiellig fra en ret Linie i den korte Tid, 
da Skyggen kan blive observeret.

§. 6.

Da det mør ft Legeme ikke er en ndelelig Punct, men har en vis Stør
relse eller Diameter, maae Axelen af Skyggen ligeledes have faadan Bøining, 
saavclfom begge Sider af den fulde og falffe Skygge. Desuagtet sees strap, 
at den fulde Skygge, naar den spidser sig til en Kegle, ikke kan have større 
Strikning eller gaae videre end det lyse og mørke Legcms Størrelser og Di
stance medfører. Ligeledes er det klart, at den Forestilling om Skyggespira- 
lenS peoyagercde Fortgang ikke deri finder nogen Modsigelse, at vi fra Jorden 
aldrig seer nogen Fixstiernes Bedcekkelse af deres Planeter; thi uagtet Spira
len af den halve Skygge etter Skyggen af den lille Deel af Stjernen, som 
ved Planeten fuldkommen bliver (finit for Aiet, kan efter en lang Tid naae 
til.os, foa dog, da denne Punct ville have et lidet Forhsld til Stiernen, men 
Stiernen selv viser sig som en udelelig Punct, falder her at Bemceckelse af 
Skygge bort.

§. 7-
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§• 7-
Hvorsomhelst Siet ved dets Bevægelse træffer ind i Skyggospiralen, 

maae der mærke Formørkelse, og ligeledes naar et ved reflecteret Lys skinnende 
Legeme loder ind 1 famine, maae det for saavidt strap blive mør Ft. Gsaer 
diss.s Bevægelse r>l famine Side fom det, der giver Skygge, faafom fra i til 
D, da skeer Formørkelsen forend den virkelige Conjunction; har de en modsat 
Direction, faafom fra 1 til D, da skeer don fenere. Seek at Siet eSer der 
ved reflecteret Lyö skinnende Legeme tro?ffer ind i B, mærkes strop Skyggen^ 
men det Legeme, fo in foraarfager Skyggen, er da allerede kommer til A; 
folgclig afviger Skyggen fra den da værende Centrallinie CAk under en Vin
kel kAB. Denne Afvigelse er Skyggeaberracionen (§. 3). Til samme con*  
atrerer tvende Vinkler, nemlig kAm og m AB. Naar Am drages parallel 
med CeB, saa er Vinkelen kAm faa stor fom Buen eA, feet fra det lyse 
Legeme, og mAB zzz eBA, det er saa stor fom Lysets anden Aberration, 
feet fra B; thi Ae og eB angiver Forholdet mellem det skyggende Legems 
Hastighed og Lysets Hastighed. fflaar Ae har et uendeligt lidet Forhold tt( 
Ce, bliver Vinkelen kAm uendelig liden, og Skyggeaberrationen bliver da 
just den samme som Lysets anden Aberration.

§. 8.
Af alt ovenanførte følger ufeilbarlig, at Skyggeaberrationen maae gt'sre 

en Forssiel i Bestemmelsen af den Tid, da Skyggen skulle nærme stg til den 
eller den Punck, mod hvad det ellers ville blevet, naar Skyggen altid laae 
lige ud i Centrallinien. Denne Forskiel i Tiden dependerer af Linien Ae eller * 
den Vinkel, fom famine Linie gier for Siet, og den relative Bevægelse, med 
hvilken den syncs at igiennemlobes. Saalcdes, naar Siet er ligesom hvilende 
i B, kommer det on paa t hvad Tid Siet fra den Punct seer A at naae den, 
Stilling af Linien CeB, eller Siet sal i A ville see Vinkelen BAk igienneni- 
lobes og B at naae den Situation CAk, men begge disse Tider ere lige med 
den, i hvilken Siet stillet i C ville fee begge Legemer at nærme sig hinanden 
igtehncm en Bue fom Ae eller Bn, og følgelig bliver de lige store; men 
eBA er Lysets anden Aberration; altfaa er Tidsforskellen for Skyggeaber
rationen den samme som for Lysets anden Aberration.

§. 9.
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§. 9.
Vi vil og kortelig bcrere, hvad Virkning dette kan have i indtræffende 

Formørkelser og Occultakioncr. Lad os forestille os, at Maanen indtrcrsser i 
Jordens Skyggespiral AD i Puncret B. Jordens Bevægelse har der For
hold til Lysets Hastighed, ar den omtalte anden Aberration giør 20". Maa- 
uens Distance fra Jorden er saa ringe, at Lyset passerer mellem dem i en Tid 
af 1/2", hvorved Vinkelen ACe — kAm blir mindre end o,i", og CA 
kan ansees parallel med Ce. Skyggeaberrationen nAB blir altsaa paa lidet 
noer den samme som mAB zzz eBA — 20". Af disse 20" Forfficl i Skyg- 
gccenkretS Longirud, mod hvad den vilde blevet uden Skyggeabcrration, be
regnes til hvad Tid Maanen naaer denne Puncr; deraf findes den dertil sva
rende Lalitud, Middelpuncternes mindste Distance, Midten af Formørkelsen, 
og alt det øvrige, som dertil horer, hvorved Virkningen af bemeldte 20" Af
vigelse overalt lader fig see for enhver Punct. I Hensigt til Tiden ville dette 
ikke vcere ganske at foragte; thi settle vi at den relative Bevægelse ikkun er 
30' i en Time, vilde de 20" dog giere 40" i Tid. Derimod er den Tid, 
som udfordres for at den Skygge, som allerede treeffer Maanen, kan blive 
observeret paa Jorden, kun lider over i".

§. 10.

Dette samme ville have Sked hvor cn Planeta fecundarius gaaer om
kring sin Hovedplanet, saasom Jupiters Drabankere; men Tidesorffiellen bli
ver her meget ringere, fordi Skyggeaberrationcn ved denne Planer bliver ikkun 
omtrent 8,7", hvoraf vil folge, at den fierte Drabantes Immersion og Emer
sion indtrcrffe 9,69" tidligere end ester den Supposition, at Skyggen laae lige 
ud; i den rredie blev det omtrent 4,1"; i den anden 2", og i den første l"; 
men desto større bliver den Tidsforffiel, som dependerer af AietS Afstand, 

naar Tilskueren seer det fra Jorden; thi den bliver n: naar

Jordens Afstand fra Solen kaldes d, men dens Afstand fra Jupiter kaldes D. 
Ikke destomindre, naar disse Jmmcrsioner eller Emcrsioner skulle anvendes paa 
tit finde Stedernes geographijk'e Lcengde eller Meridianforffiel, vilde den For- 
skiel af Skyggcaberrationen ikke allid vare ganske uvigtig. Da ovenmeldte 
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9,69", naar de forbigaaes i Beregningen over den Tid, da Immersionen effer 
Emersionen fra et vist Sred paa Jorden skutle blive seek, vil giere en Feil af 
2' 2§" i del Steds Meridianafstand, hvor man observerede, fra det Sted, 
for hvilket Beregningen var stillet. Det forstaaer sig selv, at denne Indfly
delse af Skyggeaberrationcn og Lysets Hastighed falder bort, naar Meridia
nernes Forskiel soges ved corresponderende Observationer paa begge Skeder 
tillige.

§. ii.

Virkningen as Skyggeaberrationen vil blive den samme i Occultationee 
som i Formerkeiser; thi saasnarr man betragter Occultakionen som en Iord- 
formorkelse, maae det have samme Beskaffenhed som i foregaaende er viist. 
Der Sted paa Jorden, som lider Formorkelse, vil komme tidligere eller see- 
nere i Skyggen, ligesom den vender enten til eller fra Jorden. Det forstaaee 
sig selv, at her tillige soges Semidiameter af Penumbra, for at sinde hvad 
Tid nogen Deel, f. Ex. af Solen, begynder at skiules fo. noget Sted pa« 
Jorden. Vil vi anvende dette paa de Tilscelde, hvor Maanen er det skullende 
Legeme, saa mcerkeS at ved den er Lysets anden Aberration i Conjunction =2 
19,29", og Skyggeaberrationen er faaledes kun lidet fotjkiellig fra Jordens. 
Middelpunktet af Penumbra eller Umbra plena fees alrsaa fra Maanen t 
Planet af dens Bane omtrent 19" fra det Sted, som scedvarilig antages, eller 
fra den Punct, som den producerede Cemrallinie mellem Solen og Jorden 
skulle trceffe. Med Iagttagelse af denne Forffiel beregnes Skyggens Middel« 
punctes sande Conjunction med Jordens Middelpunct, seet fra Maanen, og 
deraf de svrige Puncter, som scrdvanligt. Forfficllen i Tiden bliver omtrent 
her af lige Vigtighed fom ved Maanesormorkelser (§. 9).

§. 12.
Naar man vil betragte Stierneoccultationerne, der foraarsageS ved 

Maanen, som en Art af Iordsormsrkelser, bor Skyggeaberrationen ogsaa 
komme i Betragtning. Det hindrer ikke, at en FixstierneS Occultation ikke 
foraarsager noget Msrke paa Jorden; man kan alligevel ogsaa her forestille 
sig en Skygge af en vis Diameter, som trakter sig over Jorden. Fixstier- 

rtv Samling. V. B. A a a Hternes 
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nernes horizontale Parallax er ar ansce = o, deres halve Diameter ligesaa, 
følgelig er denne Skygges halve Diameler, fom her foresiilles ar forasrsagcs 
ved en Stiernes Bcdcskkelse, fan stor fem Maanens halve Diameter feet fra 
Jorden, etter Jordens horizontale Parallax feet fra Maanen. Den halve 
Diameter af Jorden feet fra Maanen er Maanens horizontale Parallax pan 
samme Tid. Skyggecylinderens Axel maae have en Afvigelse eller Aberra
tion fra den Linie, som forbinder StiernenS og Maanens Middelpnncker, 
hvilken dependerer af Maanens Bevergelss Hastighed og Direction. Da 
Maanen i dette Fald supponeres at fees i Conjunction eller ncer Conjunction 
Med Sliernen, har Maanens Bevcegclseslinie da en og famme Stilling mod 
Jorden pg Sliernen. Skyggeaberrationen er ogfaa her den samme fom Ly- 
ftts anden Aberration, naar Maanen sees fra Jorden. Heraf folger, at 
hvis fa ad an Conjunction ffeer pan den Tid, da Maanen er i Opposition mod 
Solen, cr dens Bcvcegclse perpendicnlair paa Stiernostraalen, og Skygge
aberration n bliver da paa sit storste, nemlig -2.0,7" ’ x Conjunction vilde den 
blive ™ 19.29", ifald Stierne« ter kunde Vt6‘ Naar derimod Maanens 
Conjunction med Sliernen indtraffee i Ovadratnrerne, er Maanens betyde
ligste Bevcrgilfe i lige Linie fra eller til Sliernen, og følgelig biir Skygge
aberration n dee at an see — 0. I de andre Puncter er den font Cosinus af 
Maanens Distance fra dens Opposition mod Solen. Med Iagttagelfe af 
yen fundne Skyggeaherration fog c s den sande Conjunction mellem Skyggens 
og Jordens Middelpuneter, fee te fra Maanen, og derefter det ovrige, fom 
sadvanligt. I forste og sidste Qvadrant fra Oppositionen at regne vender 
Skyggeaberrationen, fra Jorden og foraarfagcr altfaa en sildigere, men i an
den og tredie vender den til Jorden og foraarfagcr en hastigere Occultation, 
end naar saadan Skyggeaberratio« ikke havde Sled.

§• IZ.

I disse Occultationer, foraarfagede ved Maanen, have vi forestillet od 
Maanens Skygge i Jordens Region at treckke sig ind paa Jordens Overflade, 
begge fcete fra Maanen. Men vil vi, fom cg er brugeligt, forestille os Jor
dens Projection i Maanens Region formedelst den ncesten fuldkomne Paralle- 
jisme mellem de Linier, fom drages fra Jordens forfftcllige Punctcr til Mid- 

.! del- 
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dclpuncken af Solen, eller fuldkomne Parallelisme, naar de drages til en 
Stierne, og ved Hiclp af denne Projection finde, hvorledes Maanen snart 
fra et, snart fra et andet Sted paa Jorden fees at bedcrkke enken en Deel 
cllcr den hele Sol, eller en Stierne, hvis Billeder ligeledes tankes at fvnve 
i Maanens Region, mage Skyqgeaberrarionen ligeledes have fin Indfiydelse; 
thi istedet for Maanens Sted maae man forestille sig de-. Punct i Skyggefoi- 
ralen, hvor Jorden indtræffer; denne anfecr man font forflyttet tik Maanens 
Region, efterdi det er i den Linie Hiet mcerker Formørkelsen; derfore maae 
og Skyggens Middelpunkt i Solformorkelfer fattes 19" lcrnger Ast end Maa
nens virkelige Middelpturct, og i Stierneoccultationer faa meget längere Ast 
eller Vest, end Maanen virkelig er, som Lysets anden Aberration da er.

§. 14.

Paa samme Maade kan man og betragte de Occultationer, fom foraar- 
sagcs ved Planeterne. Saaledcs kan Venus's Gang forbi Solen ansees fom 
en Iordformsrkelse, seer fra Venus, med Iagttagelse af feromtalte Skygge
aberration, hvilken, sammenfat af Lysets anden Aberration og den Vinkel, 
under hvilken den fees fra Solen henimod 9", gier tilsammen 23,5° 9"

32,Z" ss ACB (zzz kAm) eBA. Den halve Diameter af Penum
bra, seek fra Venus i Jordens Region, bliver Summen af Solens halve 
Diameter og horizontale parallax, begge ftete fra Venus, og Veneris halve 
Diameter seer fra Jorden, eller, hvis Summen af Solens og Veneris Dia
meter, begge seere fra Jorden, kaldes S, faa er Penumbra Veneris, seek 

fra Venus, nemlig dens halve Diameter S = S . 1,382, sotti
ler iudsees og bevises. Af diffe bekiendte Ting, samt de relative BwargelsLk 
og den angivne Skyggeaberration findes Jordens Centers Conjunction med 
Skyggecentret, den korteste Distance mellem dem, Formorkelsenö Begyndelse 
og Ende m. m. Jordens halve Diameter, over hvilken denne Skygge ^kat 
passere, sees fra Venus under en Stsrrelfe af sammes horizontale Parallax 
paa den Tid. Den Forfkiel i Tiden, fom Skyggeaberrationen kan foraak- 
sage, synes ikke at vcrre ubetydelig; thi fatte vi Veneris relative Middel- 
bevcegelfe i en Time og feet fra Solen at vcrre i*  Zr", alene ved at subtrahere

Aaa r dens 
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fccnø og Jordens Middelbevcegelftr, hver i sin Bane, fra hinanden, vil det 
giere en Forffiel i Tiden af 5' 49", hvilket ikkun viser hvor vidt dette nogen- 
hiaOe kunde gane, naar den rigtige Conjunction beregnedes efter Omstwndig- 
hederne af det indtræffende Tilfalde, naar man enten ville iagttage eller for- 
digaae Skyggeaberrationen. Da denne i ncervcerende Fald vender fra Jor
den, indtrceffe Puncternes Bedcrkkclfer senere end de ellers skulle giøre. Hvor
ledes Fixstiernernes Bed«kkelfer ved Planeterne kunde ogfaa forestilles fom en 
Jordformerkelfe, og Skyggeaberrationen efter deres Stilling mod Stierncn 
sindes, er klart af det foregaaende.

§• >§.
Der gives Tilfalde, hvor alle tre Legemer ere fatte i Bevcegelfe: C, 

fom lyser, e, der giver Skygge, og B, som opfanger Skyggen; faasom, 
naar Maanen eller en Planet bedcekker en anden Planet for c ti Tilskuer paa 
Jorden, hvilke Tilfcelde gierne lade sig forestille som Iordformorkelser, og i 
ald Fald tør Skyggeaberrationen ogfaa her iagttages,' og Fremgangsmaaden 
bliver som i foregaaende. Af BevcegelserucS Srørrelftr og Direction findes 
Situationen af Skyggelinien, fom gaaer fra e til B, faaog Situationen af 
Linien Ak. Ved disse tvende Liniers Sammensted bestemmes Vinkelen ACB 
= kAm. Herved kan dog krasse denne Besynderlighed, ak hvis der lysende 
Legeme rykkede til samme Side hastigere frem end det skyggende, kan de tvende 
Linier Ak og eB støde fammen paa den anden Side af eA', og da concurerer 
Vinkelen kAm og Lysets anden Aberration faaledes til Skyggeaberrationen, 
ak denne bliver hines Disserente, istedet for den almindelig bliver deres Sum
me (§. 7). De øvrige Ting bestemmes som i forrige. Saaledes, ifald man 
kalder Distancen mellem den lyftnde og skyggende Planet a, den imelllm den 
skyggende og Jorden b, men Summen af begges halve Diametrer, seeke fra 
Jorden, S, bliver den almindelige Formel i dette og flere deslige Tilfcelde, 

at Penumbr« halve Diameter feet fra det skyggende Legeme er — S

§. 16.
Har Skyggeaberrationen, som vi i foregaaende har feet, sin Indfly

delse paa Occultationer, betragtede som almindelige Iordsocmørkelse, kan der 
ikke 
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ikke feile fit den jo maae have (in Virkning paa samme, naar de betragtes fom 
particulaire Occrtltationer, seere fra et eller andet Sted paa Jorden. Virk- 
müßen maae blive den samme, alene at man her soger den ligefrem af det, 
fom er Aarsagen til Skyggeaberrationen, nemlig LyselS anden Aberration. 
Naar Conjnuctiomn i evrigt er beregner uden Hensyn ril bemeldte Aberrarion, 
kan den dog ikke i samme -Kieblik, som Regningen angiver, falde i Observa
tors Øie formedelst Lysets eller Skyggens successive Fremgang. Vinkelen 
ABe angiver det imidlertid forandrede Sled, og den relative Bevægelse igien- 
11 em en Bue, som Ae feet fra B, maae udfordre famme Tid fom Skygge- 
aberrations-Vinkelen BAk eller Buen Bn feet fra A (§. 8). Ligesom Skyg
gen afbeier til den ene eller anden Side, saalcdcs gaaer den Vinkel, som 
angiver LyselS anden Aberration, ril den modsatte. Har f. Ex. Skyggen 
en Boining som AB, men man marker den i B, maae i det Kieblik, den 
sornKMmeS, Planeten eller Maanen, som foraarsager Ouultarionen, vcere 
i A. Hvis den relative Beva'gelse endog gaaer fra A til c, men den abso
lute tverlimod, faa at Skyggeaberrationen alligevel vender saadan som fra A 
til B (hvilket indtræffer ved Solens Occultationer ved Maanen), maae Occul- 
tationcn formedelst Skyggens Stilling vise sig tidligere, hvilket lsgeledes er en 
umiddelbar Felge af Lysets anden Aberration; thi naar Hiet ved Jordens Be- 
vcegelse leber ind i den Skygge, som Maanen har kastet fra e til B, og faa? 
ledes forestiller sig Formorkelse og Conjunction, da staaer Maanen i A forme
delst dens Bevægelse om Solen, men den sande Conjunction stkeer ikke sorenv 
Maanen ved relativ Bevægelse kan naae derhen, at den og Jorden begge staae 
i den tilbørlige Conjunckionslinie med Solen. Aberratisnsvinkelen eBA bli
ver altfaa den, som bestemmer Forskellen, og denne har videre sin Jndftydelse 
paa de øvrige Momenter i Occultationcns Beregning og Tidens Bestemmelse.

§. 17.

Een Sag synes endnu her at burde vedrsres formedelst Almindeligheden 
af de fremsatte Ideer, til hvilke den hcnhorer, uagtet den i det Pracriske ikke 
ville blive af nogen Belydenhcd, nemlig, om den omtalte Skyggeaberration 
fan have nogen Indflydelse paa de Skygger, fom foraarfages ved Objecter 
paa vor Jord. Da Skyggens Fortgang, fom vi for sagde, maae have sam- 

A a a 3 me
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me Hastighed fom Lyset, og asle Legemer, der have en partkculair Bevægelse 
paa vor Jord, gaae from med en Hastighed, der altid har et uendelig lidet 
Forhold mod Skyggens Hastighed, saa falder al Aberration bort, saavidt 
den skulle foraarsages af et jordisk Lyses particulaire Hastighed. Selve Le
gemernes fcelles Bevcegelse tilligemed Jordens Overstade i eller parallel med 
2Eqvator formedelst Jordens Omveltning om dens Axel er end ikke af den Be- 
tydenhed at kunne komme i nogen Betragtning i Henseende til Skyggeaberra
tionen. Det bliver altsaa alene den fcelles Bevcegelse omkring Solen, som 
her skulle kunde foniene nogen Opmærksomhed. Her kan vi forestille oS det 
lysende Legeme enten at vare paa Jorden eller udenfor den. I ferste Fald 
bevcegeö Lyset og det skyggende Legeme parallel med hinanden og lige hastig. 
Dette forudsat, bliver Linierne CA og CB parallele. Skyggeaberrationen 
kAB bliver fuldkommen — eAB eller lig LysetS anden Aberration. Hvor 
ringe denne end bliver,, og end mindre skulde kunne bcmcerkes til noget prac
tise Brug, faa maae dog enhver Skygge paa Jorden have nogen Afvigelse 
fra den Linie, der sammenfoicr endog et jordisk LyS med en skyggende Puuct, 
saa ksnge disse tvende ikke ligge i den Linie, hvori Jorden bevceger sig; naar 
bemeldte Linie derimod giorde en ret Vinkel med Jordens Bevcegelse, vrlle 
den blive paa sit stsrste = 20".

§• i8*

Er det lysende Legeme udenfor Jorden, da er Solen den eneste, fom 
her kunde komme i Betragtning, hvis Skygge man i de celdre Tider har giort 
Brug af meget mere end nu, efkcrat man har andre suldkomnere og neiagu- 
gere Midler al betiene sig af. Jorden bevoeger sig i Ecliprikcns Pl.in, og i 
ligesaadan Direction gaaer ethvert Gnomon etter hyggende Legeme paa Jorden. 
Skyggen, som Solen foraarsager, maae folge de samme Love, som vi i del 
soregaaende har bcviist. Formedelst den korte Tid, i hvilken Skyggen her 
gaaer fra e til B, eller ethvert Rum, som kan gives paa Jorden, vil eA 
blive uendelig liden, Linierne CA og Ce parallele, og Vinkelen kAm falder 
bort. Skyggeaberrationcn bliver altsaa den samme som LysetS anden Aber
ration, eg Skyggen af et Gnomon, hvor der traf at vare perpendiculair paa 
Ecliptikens Plan, vilde afvige 20",

§. 19.
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§. is.

SkygqenS Afvigelse paa c ti aqaatorial Solskive, eller hvor Gnomon 
var perpendiculair paa et Plan parellcl med TEqvator, vilde ikke blive meget 
forffiesstg fra ovenstaaende. Aberrationen i Ekliptiken kunde reduceres til 
den i 'ALqvaror, da man ved Reduckionsravlerne let kunde sinde, hvad 20“ 
Aorffiel i Ecliptiken paa en given Solens Longirud vilde giere i Reckascenfio- 
nen, eller, naar den Vinkel, fom Declinationscirkelen gier med Ecliptiken, 
c a fom let findes, er bekiendt og kaldes r, og man an seer de 20" som et 
Differential i Longituden, men Vinkelen mellem Ecliptiken og Mqvinoctial- 
coluren samt selve Coluren som bestandige, da bliver Skyggeaberrationen paa 

den crqvinocnale Solviser = D~iinationis' ’ I^lge heraf findes Skygge

aberrationen i Solhvervspuncrerne zz: 21,8", men i Jevndegnet zzz i8,z".

§. 20.

Hvis Gnomon er lodret paa Horizonten, og man da vil finde Skygge
aberrarionen, kan man forestille sig en spharijk Triangel af folgende Linier: 
1) Distancen mellem Polen og Zenith; 2) Complementer af Solens Declina
tion; 3) Complementer af Solens Heide. I denne Triangel er Distancen 
mellem Zenith og Polen bekiendt, derncrft complementum declinationis, 
saa o a fa a gives er vist Klokkesit og derved Timevinkelen. Af disse bekiendte 
Ting foges Complementer af Heiden, saml Vinkelen ved Solen. Desuden 
vides Vinkelen r (fee forrige §). Denne og Vinkelen ved Solen subtraheres 
fra hinanden, den mindste fra den storste, det Tiibageblivende er den Vinkel, 
som Verticalcirkelen gier med Ecliptiken, hvilken vi vil kalde p. Den For
andring, som Azimurhalvinkelen faaer ved 20" forandrede Longitud, der er 
Skyggcabcrrationen, naar Gnomon er lodrer paa Horizonten, bliver zz:
Sin. p . 20" 

kos. af Hsidei/
Hvis man ssger Meridianskyggens Aberration, som i denne

Sag bliver den vigtigste, da er p zz r; kalder man derhos TEqvatorS Heide 

a, og Solens Declination d, er Solens Hoide over Horizonten = a"^ d, 

»g Skyggcaberraiiosten —

§. -l.



370 A. Om Skygge-Aberrationen.
§. 2 r.

Hvis denne Formel anvendes paa forffiellige Polhoider og forskellige 
Soldecliuanoner, vil Skyggeafvigelserne blive meget forffiellige. Den mind
ste bliver i Sphæra parallela, naar Solen er i Ievndogn, hvor den er zz 
i8,z". Den storste er, hvorsomhelst Summen af Mgvators Hoide og So

lens Declination er zz: 90°; thi da bliver Formclen = — 00,

det er, den horizontale Bue eller rettere dens Tangent faacr her ct uendeligt 
Forhold til de 20", og Skyggen gaaer ganffe over til den ostlige Side, men 
faa stor denne Virkning end synes ar vcere, faa ere Afvigelserne kun ringe, 
hvor Solen endog kommer Zenith meget n«r. Saaledes, cm Solens Mid- 
dagsheide ikkun cr een Grad fra Zenith i Solhverv, bliver Aberrationen dog 
ikke mere end 19' 5". Var Solens Hoide i forbenavnke Tilfcrlde 89° 59', 
faa bliver Aberrationen endnu ikke siorre end 190 §'♦ Paa Kiobenhavns Pols 
hoide gior Middagsffyggen i Sommersolhverv en Aberration af 37,5°, i Vin
tersolhverv 20,3". Hvor Solen er saa ncrr Zenith, at Skyggeaberrationen 
skulle kunne giore nogen kiendelig Vinkel, bliver Skyggens Lcengde derimod 
saa ringe, at Afvigelsen saamegct vanffeligere kan bemorrkcS. I Florenh, 
hvor der haves det store Gnomon af 217 Fod, og hvor Skyggeaberrationen i 
Sommersolhverv er §7,6", bliver denne endog i sin yderste Bue ikke let kien- 
delig ved 0,022 af en Fod. Afvigelserne kan desuden let skinle sig i Lysets 
Inflexion, saa og i dets Overgang til Skygge eller Morke, hvis absolute 
Grandse ikke let kan bestemmes. Ikke desiomindre, naar Skyggen ved nogen 
Lejlighed ffulle komme til at paaagteö, kunne disse smaa Afvigelser og komme 
i Anstag med det ovrige.

§. 22.

Det samme maatte have Sled, om Solens Billede falder igiennem et 
Hul hen paa den modsatte Boeg. Den Linie, som rcenkes at voere dragen sra 
Billeders Middelpunct til Midten af Hullet, gisr en Vinkel med den Linie, 
som man forestiller sig at vare dragen til Solens Middelpunct, saa stor fom 
Skyggeaberrationen; thi i den Tid, Straalen bevcrger sig fra den ene Vceg 
ril den anden, er Hullet samt Borggen flyttet ved Jordens Bevagdse; hvis 

man 
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man ültsaa, uaar Solen var i Middagslinien, ganffe noie fimbc bestemme 
Middelpuncten af Billedet paa den modstattc Væg, og man derfra trak den 
ommeldle Linie ril Midlen af Hullet, blev denne ikke en fu'dkommen rigtig 
Meridian, men Maarte afvige saa meget fom Sky g geaberrali on en. Denne 
^Billedets Afvigelse vilde ikke heller blive saa let ar bemærke. Vi vil sætte en 
Aberration af 20'', og Væggens Afstand 20 Fod, saa gi or dog Afvigelsen 
paa Vaggen ikkun lider over 0,0019 af en Fod.

§. 23-

Endelig maarte det lettelig falde nogen ind, at paa Grund af den anførte 
Theorie vilde endog de sine Traade, som anbringes i en Kikkert, være Skygge- 
aberrarionen underkastede. Lad Puncter A forestille Traaden, AB bliver da 
Skyggelinien; saasnart -Viet træffer en Punct i denne Linie, saafom B, seer 
det den lyse Punct berørt af Traaden, fom dog allerede er i A, saa at CAB 
heller ikke her bliver en fuldkommen ret Linie endog i denne Hensigt, og det 
lysende Punct ligger i Linien BeO og ikke i Linjen BA. Heraf fF'iUbe synes at 
folge, ar Skyggen, som har gaaer lige frem fra e til B, maatte vise sig saa 
langt fra Traaden, som Vinkelen eBA, og derved soraarsage en Ulejlighed, 
men dette skeer dog ikke, uagtet denne Skygge fom andre maae afvige. Jeg 
vil ikke tale om, at den Tid, i hvilken Lyset eller rettere sagt Skyggen gaaer 
fra e til B, er uendelig liden eller umærkelig, og eA bliver altfaa overmande 
liden. Enhver seer, at det kommer ikke an paa hvor stor eB og eA ere, men 
paa deres indbyrdes Forhold, hvoraf Vinkelen dependerer, hvilken altfaa der
for ikke bliver ukiendelig. Men derimod ophæver denne Vinkel sig for Hiet 
af en anden Grund. Vi maae forestille os, at Skyggen har stamme Bevægelse 
fom Lyst'k, og i Folge deraf er dens Indtryk paa Hiet underkastet den Bradley- 
an^e Aberration. Da nu Vinkelen eBA aldeles er en Følge af Jordens Bevæ- 
gelfe, faa bliver begge Aberrationer af lige Størrelse, hvorved det ffccr, at 
Skyggen for Hiet vifer sig henstyttet paa Traaden, og de maae stråledes for 
Synet congruere med hinanden. Saalodes maae enhver Kikkert forandre sit 
Sted i den liden Tid, fra det Straalen falder ind til den naaer Hiet, og uag
tet Straalens Direction i det den falder ind i Kikkerten har været parallel med 
dens Axel, bliver den dog strax afvigende fra famme, men formedelst den 
Bradleyanffe Aberration viser sig alligevel parallel.

Gamling, V, 25. Bbb Sam-


