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ДOЗ«J/ISleInbf:Я аunусnштu а саіт.. 
за ~Oд.iHНOZO СеltРЄIМРIl УltраІнської Академії' Наун 

·Aкaдe.wiн К. Сі.і'НС61tIl.а. 

ПЕРЕДМОВА. 

Подана в [(ьому моввику терlli.иОJIОгіи охо..",.,.. описову, сферичву, 

Пр&Втичну й теоретичну астроиоllїЮ та иебесну ... ханіну. !І01@l.И. ... 
CJlИВе зовсім будову асТРОИОміЧНИХ при.падів та астрофіаииу, себто ті 

розділ.в~ де тер:мшOJJОris: астронокічиа ~.~Ч~. 8 тепічвqю і' фівичв:ою .. 
3 геодезir В3SТO так само тількн ве.пЬки обмежене 1J.ИС;О:О вaйroJI:овв:іших 
ПОw!.~: . В окре:му частину с;о:овИJПta ~вдii~~~ астронОмічну ио:меllltJtil
туру. 3 мотивів практичноl зручно.ти д!!"О rI аа rмОВИИІІИ роадiшuol. 
а не за однією абеткові Не заведено до номевк.пятури Іір та 'кратерів 
міcsцевих. Щодо гір, то воiпr 'мають назви відповідних ЗЄIПDIX гір, отже 
не є суто астрономічні наави. Кратери иа~~~. иоеить ,в~ви вчев:в:х 
ріаїШх націЙ. Подавати Іх зиаЧИJlО б переііИсати укрiliСьRОЮ транскрип· 
цією силу-силенну чужих -прі2ВИЩ а це не потрібне. 60 ва прахтиці 
назви цих об'єRТів подаються, звичайно, чужОю траискрипцівю. 

Терміни в основНій частині та назви в розділі VI частини номен
клятурної подано чотирма :мова:мн: У:КРW:НСЬКОI)~ російською, німецькою 
та французькою, 3 невЄJIИЧКИМИ ВИШlтR8,)(1I. КOJШ В вім.ецькій або фран
цузькій літературі""не пощас~ило-'знаіТи відповідного с;о:ова. До таких' 
належить, на.прИItJIад, .,часомір трішадцЯтВИR". поmиpeввй у нас і Ка.:ІЬКе 
не вживаний у практиці европейських обсерваторій. Наави сузір'їв, 

зjр, ПJIаиет дано тільки украІиською Й латинськоЮ мовою. ' 
як у І і 11 частині мовника математичвоl терlli.ио.10tii Ф. Ка.пИ· 

новича, у цьому словв:ику терміни УХВaJIеиі надру:ко:вав:о письmКОI)~ 

Іншнй матеріял - шрнфто:м звнчайним, а терМіНИ: иевдa.ni або ПОМИJIВ:ові 
~BeдeHO в It.1JЯМ:РН. Коло кожвого терміну. вая:того 8 yкpaJв:cькoI Jliте
ратури, вміщено' позначку джерела і cтopillКY. Терміни без таких по
значок або 3 позначкою еек. подав Мате:матич:·иа Секція. КOJIo невотворів 
ПОставлено .знак (N). ' 

CHCT~:мa цього словника проти І та.1І чч.' CJЮвВ:ика матекатичв.ОІ 
термШо.лоr 'у :мав деякі відміни, що· треба маш ва увазі читачеві. В у:к
parнCЬKO:МY реєстрі тер:міни, СRJIадеиі з іменника та ПРИКllетника, CJlОВ

ник подав тільки аа ЙМеивиком. Виняток СТ&НОВJIJl'D) СПОJlученви: niIJдeн
ний aШnд. ni8дeнHfIt1' CXifJ. ni8нkнuЙ зaziiJ. niвнi'lfnШ' ежід, де поPSДок 
ск.,а.ЦllИRiв відповідає міжнароднім СИllво.пам SW, 80, NW, NO. Ч8CТQ 
йменв:ик~ що до СRЛаденого тeplliвy BXOltВть~ мав свое окре:ме місце 
в у"рalиськоliy реєстрі, хоч він 1 н. мав часо .. суто·астровоll1ЧВОГО _ ...... 
ч1вЦВ'. у таквх: випадках із сuадеїІИІ тeplUвiв до CnOВIIIIJE& заведено 
тin~КИ п, що ~ новий Dpик:метв:ви.. Це' ~KOpo'fJlJlO, 1ПDI.1Ч10~ ,мipo~ 
YRрalисьВИЙ· ревстр і епрости.по rвi8дa ск.л&деJВП тepll1.вiB. KOJIo де"""" 

, • , '. _, __ - "0-



іІІеl!Вll1Ш аааші.чеио _е ...... рад0"''''' »lцlliИ!ja' ва. ""pмiвu, ИРіІІ. 
'І'П. :ЩО _дені »IWDIPII, пост"...,,_ иaro.IIOCв- іх те", с.під ро3l1W1Д11П 
_ки "" Пpoeи:r. Ваpeшrl' .раб.о:еио спробу _о !faгa:rьox теркіиill 
.110_ ро_'" ЦІ ро_ ~ BIIII&,1tIWВ6 _ ~P.!~ 
чеlll!.ll )ІІІ.І101'0 DОjl.lfnЯ або _ фрааOOlIоrlчsy·коис!рукцlю. А JI88l'IUIi 
їі~iij;lиaиaчеивs: - дати е;оо... в природиоху астроиоміпому 010 ... ІІІІ1. 
<mКe Дати й про&lІТ YZВИ8""", ДaJЮ1'О тopllllQr. 

Важ ... m:щеио peocrp _peJI. Крік вих, вnoристаио, Jl&РТОтеку 
иеродиі.х nтepWIi. !шлиtlfY. !lере_о JI,ILII ио .. еrшmrryp!lОХ ЧМl'IJIIИ. 
Ва DpoWlИКUЙ _ al\ирІІ1ІІШ _. ...рез доп:исувач:il!. ДIIJIeJIП 6у-. 
юшх 311'_ .acipoHOмigl>" ~ ~IЮХ CJIИВe, И.D~рll!!РУl1l!<>JЦi, і 'І&СТ<! 
вмыfи' lliкaвиJi • Jlексuчврro ~,)i"",piвH ДО1ЮДІІтьса »'И3.!!!!"'J!...'!& 
і'пРддаіи:ий..lJ;,о2!-~"У • астроиеиічиому "",~ВИИКУ че~,;'".!І~\СТЬ 
УП~в)ЩТ1ІОІІ, що ДаВ" имва ВЩnoвiдr<в саме ЦЬО";У, а не іншому ·еу3lр'ю. 
Да»чи тапі досі, 3д&$Т""", иевЩеиі • "Ітер"турі иfШIiй 1І0тіn&, "" Кра ... " 
(Hyades), Квочка (роlаГіа), Жуp8JШD!l" доро", (Via Lactєa) roЩО, ДО
ВeJIОСЯ утрВll:&тис.в: подавати а иародш K8:repUmiв иа.віть.· дМ'Кі ПQШИ
роll! ИО3Вп, "" Хроот, КМо_ ДіВЦ Чепіг8, бо •• 'Я3УJOТЬ ІХ часто 
й ryCTO • рі3imш еуаір'ЯIfИ;, Хрест-з Delph1l1US, Рegaзuз, Cygnus; 
КшlодІШЬ - з Delphinus, Co.rona Во •• аО" Draeo; Д1ІІ"У - з Cygnns, Aquila 
і навіть Virgo; Чеuirу -.' ~mJo!, Hyadee і навіть U.sa. Yinor. 

Вародая астрономІчна HO}(e1IВJLIl'ryp3 потребує Щ. довгого й :уваж-
ноro студіюве.ивя. . . . 
.. , --Скcr"nти""у робоry JI8"Ц ,Цих CJ!ОВIIИ.l<О}( po"!l0'laro ва вееиl 1В25 р. 
Доти ,цбраио .. и}("" .. liaтерiл.ui» до терміНOJIогJчнОХ .. аётвііИ, Терміни 
УХ"""'""'" 1B26-lIm, рр. liaт ..... тіІ:""" СекЦІЯ ПрироД![Ичoro Відділу 
""лпшвього Інституту УкраtиеькОх' lІаУ""ООI Мови ВУ АElу тахо}(у ев:.ладі: 
Ф. ~ч; акад. М. ~ "роф. М, от<мярое (Голова СокціЦ, 
1». X~ проф. С. Ч<>рІІШі та В, ШарІЮ. 

Н8nРID!:iНці 1927 ра"у руиопв:е ЦЬОГО мовника нllДiмаио на пере
ГМД J.laтеJ<&ТИЧІІО-ПIlПРОДОПВ;еиo-Jliкaре""о! Сонці! ВayitOBO"" Т-... 
і}(. Шевчеика у "'/ьвовІ -тіі' ТерJiiНМОrlЧИОІ КolI!oir Oдec~ROI lІау",,"о
ДOCJdд<юх},[ат.nтичвої ""т.дри. Львівс."" С.JЩ!я ДОРУ'Ила р .... JШliути 
МОВ_ cвotJ< ""ен&!< д-рсві .І'Іом>дlUШJЮді ле""""х .... ' та д-рсві 18t1r 
fЮI1i ~~,. Вови уважИО переГmlИУJlИ МОВНИКа та пoд8J!н бararo 
rt!'!~!'~ yв~ ,та д~по~вевЬ. ихі Yn&mlJia опа сеіці.а та ~a, до 
Киева. Так С8Ио ЧИJ<&Ло yвar подuа Од .... "" Терldв<mоrlчка Кеиісія. 
ЦL~'1І!.,СПР'!'Ч'!fI!ИJm'" до rpУИТСВНОГО переромоиия пор.!""" .... ру
копису та neperJUfJ!Y подекУДІІ, Й само! СИC'1'ЄllИ СНОВIIИR8. 

Варопrri ""'''''КИ'''' пер"няиув; фШOJЮГ іиетвтуту е. 11<Yюшtiн, L1II>
cтpauil де териillll! пев C<щцir npoф. С. Чopнull, ,а reодєзичи! терміни 
члон CoкuiX '1If.ЮI/i. JЗ. ч""""",. 

РоООту JI8"Ц ЦіВI) Чa<ml!IOJO ВПОpsI,Ц!IIШII р,оОООIl!JlИШ! так. Шдroтoвчу 
роботу ,JI8"Ц MOB~}( ,ДО 11125 рogy ПРСВЛДlm Ф. Ка.&_ч, віи же 
qпpaцю .... "2""!"_ ~.1{""""" терміни та, 1I:iJ<.Ц/>ЕУ чаетв:иу астроиоinч
иоІ, терlliиOJlОГir., 1»,." X~ ,ДОnOВrom аібраиі раllim }(аТОР\JI. 
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А JI е в в 'І О. КoII8'I'В. ВceyкpaI:в.CЬ:U Дер..-е ~,'WВRRIlТВO. Xa~ 
1922. . 

Вараб:аmів.:м. П. ~lІІетита.метеорв.ДВУ.1.g25. 
В а х в я Jt. КоwщА варвс 3eJ1J1e1DJcy. 
Грі и 'І е в ~ о Б. ~OВ!lpь ~cЬJ:oI 11І088. КвУ. 1909. 
CJioвa. В8ЯТJ з )laтep1AlI1В Геодези'lВО! Сещі"У Тепічиого ВЇlЩiIIy_IУН!l.. 
Гр в·цак М в х ай JI о. У'Іебиик геО.lllетріl Д.П.І\. eepeдв:il: JD&"iп. НвашвЙ" 

степень (П і 1II о.). Львів 1913.· . . 
Грабвва л.. івж. доц. Нвzча геодезія, Ч. L Подєбради 1923. 
Івавицький і ШУIІІ.пявський. РОСійсько-УкраІвСЬUЙ Словив:в.. 

ВіlDUlЦИ 1918. 
Ка.п в и о в И 'І Ф. С.п"0ВІІ:ІІК ІІатєм.аТlІ'ІвоІ тepJUBOJIorlI. 'L І. TepkibOJIo-

rtя чисто! _текатпв. ККУВ 1925. 
К. С. Л Ка JJ и В О В В 'І Ф. Сдоввцк катеlllатвчаої тepmOJlonї, 'І. 11 Терviво.по-

risr теоретвч:воУ мепвів:и. КиJв 1928-
к...г. 
JU. Г. І 
&Ад. 19м. 
КАд. В. Т. 
к.... 
М. 

Rrж· 
,п. Г. 

КаJlВТОВСЬJ:ИА. Географів ДJ1Я середніх шкі-п. вид. 2-е.Львів 1912.. 
- У'Іебвп :reoгpафіІ д.пв 2 і S кп. IIDriп середніх, 1900. 
УкpaIsСЬВ:ВЙ КfI.пеuар ва 1916 рік. КатєривOCJlU 1916. . 
КaJreвдap ва 191'1 рll:,. вид. Бnагодійвоro T~вa. 
К)І і ци ке в В '1.і Сп і-п:ка. Нім:ецьво-ухраІвсьІШЙ мовар. Чернівці 1912. 
К о б И. JI Я в: С ь к: В й ю. Латявсьso-ук:р8ХВСЬЕВЙ мовар ДJlЯ cepeIUIiJ: 

m:кr.п. Відень 1912. ' .... 
Красковсь:квЙ. страшві гості (комети). Д]3У. 1925. 
.1 еви Ц ь к В Й L В. д-р. ГеО)lетрія метом в оптвф геОlllетрвчиі.й... 

.8бірвив:-•• т. VIII, ВИП. 2. . . 
л. М. М. ..:... МатеРЇS!JJИ до кaТ8кaТll'll!"oI терmОЛОriІ .• Збірвп". Т. ут. ввп. 2. 
Л. И Ф. 11'. - Матеріали до фіЗИЧІІОІ теРКШОJlогіr. 'L ІУ, Аотрономія і :коемо--

гРаФія .• Збірвп·, т. VШ, ввп. 2-
д.Маm. 
л.с. 
л. Фа. 
ЛtN.8. 
Л",. І. 8. 

- МатеМ8:rика тeO~ТR'iнa й прuтичва. .. 8бірkВК-. Т. VIП. вип. 2.. 
- Теорія перствя Сатурна. .8біривr. т. УШ, вип. 2. 
- ФіаПа длsr: :ВВCIIIИJ: UJlC середніх ІПЇ.п. Львів 1912. . 
Л е в 'І в в It о. Замети о RYсввczoй терl!l.ИВOJIОГИВ. Осв.ова 1851. VII . 
.ТІ у в 15 е в в 'L Історія aellJli. БJIarorвОРВТeJIЬвое Общество :вадави.& Обще--

поJleaвьп в деmевн:r. DQII'. СІІБ ::.912. . 
Л". Н. - Небо і аірп. ПереОа8 Іван Првхоаепо. КвУв 1919 
Ле. Ф. II Лвс,sВСЬЕИЙ Борвс. K~ .пацій по фіаиці. 'L 2. Теорія :uи.п.и

СТОГО руху. ЩС'І'В..1:8. Вид. Видавв. Т-ва прв Укр. C.-ГосподарсьхіЙ 
ADJlexiY. ПОдєбради 1923-

и. с .... РосіЙСЬКG-УКІІ'аІв.сьи.иl МeдnВВЙ С.повввJt. Матерія.п:в до _ухр. мвд.. 
тepм:iвOJloriY. 8ібpaвll ВJIWDТOвaвi під ре.цакцівю д_ра м.ед. М. Гміва.. 
КИІВ 1920. 

М. Г. А. Ма~рія.пв терміво.поriчаоІ Ком:іоіІ p:JЩ С.-Г. Iв:z.eвepвolIJ BiДДЇJJ~~. 
ГосподарськоІ A.rа.цеміУ в ч.-С.п. Р. (С.поввп російсьво--YIrP&Yвс ~ 
П ... в6J11U111 1923. . 

Иір. 

.11.0. М. 

М о а j -п 8 ~ с:ь к В СІ: П .. А.. Зек.п:е.кірввЙ 'I'e%IID. Справочва lШIIЖIt& ДJLfI 
aeJIJ1eJO.pl~ тueaторп. тепіків ПШЯJ:iв Переаад а І-го (ЮС. ввдавва 
38. реJ!UЦl8l) Ів. Неllо.по8CЬJЮГО. ДВУ. ln4. . 

ТРВХВ!,JI.ів. ів&. ю. т& 8..Уб:ков L С.пОВВВЕ теп::іпоІ терм:іиo,uо--
n""!. ШрlllЩТ80 (вро.п~ ДВУ. 'І!ЗО. . 

М. е JJ ь и И.J:. 1dіиеpaJIOгія і 1'8OJI0nЯ. Львів 1918. 

, .. 

, .. , .. 

... ~. . ~~.I!$ .• 1!-;Г.Цо~"'';J: ~~т.~m>JIU .. :r:~роф-

:;і:: ~;і!:И\ff~?J~:;;~-;;::=вjт 
~.. . - W....m. Coiiц,,~:~, 1.1!ОІ!.· .. . .. . 
Рд.Н.С. П Р у !1Ji~~."'.'~1J1!'! ~ ~,,!-I,L =:", то. vп. ввп. 2-
рд Ф Г - ~_.... ... ~ ........ .....,.. ~ .. аа_ 

.~~. . ~y~~··~c.~L~ =r:~i':!~~ ~ .. :qI01IID . 

Рі&. н. - Яs "",,,е """'т!"ь Л но ...... ""!. n_J!I!ypO.JP06. 
Сі~-ф" СаQВІі~J:в;:-~_"Е. Уч·еБВнrь фи.;tпы. ~ ~C'Ь гJlllВ83iuь.. 

Ср. о: Б. 

Ст .. 
omг.· 
cm. 
т: 
тв. 

.Т .. ",. 
7>. 

У. 
Ут. 

Ф. с. 

Х.Е. 
Х. с. 
Ч. Ае. 
'/. Т. 

ІІІП'Ь. 1 . _ . . 
Сірв..Й Юр·. ·Про світ ~.БеСЩв DO ~y. Вид. 6 Че--

р8повcьxoro. 1tвYB lQ08. . . 
Страш.виЙ r. л. Kp~~ ~,o ва небо. ДНУ 1 . .frl8: . 
Сіти в.ць.кв й. Ів. Геом~UI.д!U' І ~.ск:середвп. DlSI.I. Жоваа 191.Z... 
СтріJi:ьби.ць:квЙ. Вудова. ~'Q: та П 1:авІІІІИці. ~КЇB 1923-
ТутковськиЙ·п. C-поВlDlX гео.погі'U.О! тер;ц.Q.пDГiУ.·ДВУ. КиІв 1923.. 

- Ita'r8СтрофИ У вeecвjтi і ва аекп::і. ух ПрJlDOД8.. 1ЬІ0вірність та 
передба'іеива. 1,виrocШка. ~ків-КиІа.:wи. 

Твмчевко Є. PyOOEO-малороСС1Й~Й моваріо. КиІв ]89'1. 
Тис а рев С ь в: и й. Методвив. природознавства Д;ІІ8 вчвте.пів початко-

вв:х ппdп, y'lИ'NI.IIЬeЬDX сем:і.ваРIЙ та педaroriч:в::п. ааеів mD.п сереД0-
ніх. Лубиі 1918. . . 

Ум аие ц ь і Сп і.п в: а. С.10варь росіЙСЬКО-ужрRІвсьпЙ. ЛьвІВ 189S. 
У а й т. РозвНt rеограФічвn: пог.uдів. Літ.-на:,.. бі6.п. вид. Укр.-Руе.. 

ВидаВВ". СпiJJ.1tВ у Львові. Сері.а N. '1.23. JIьВlB 1001. 
CJIоввик: ув:оаїІІСЬВ:ОУ фі8ичвоr тєркіИОJlоriJ (IІР9ЄЕ .. '). Tepl4ЇBOJIOriua . 

Комісія ПРВРОДВВ'ІОї СекціУ УІІф. Наук. Т-ва.. КвУв 1918. 
Х о.п о Д в в й Г. IСоСМОГFафіЯ (рухопвс). . 
-- ;j cтaТnB У ч&СОпиС1 .Сe.u.aиське z:втr,s". Че~ 1924:. 
Ч о рви Й, проф. С. Д. Kyp~ оциоово"t астровоміУ. Харків-Кап 1931). 
Чайківськвй, пр.-доц· М. TpBГOBoweтpi,s д.u вв:щвх КJl8C cepeд~ 

ніх ппіп і .ItJIЯ cawоосвіти. Квlв - Віаень 1919. 
Чtж. Ч е рка с е и в: о С. Про небо. 1tв:1. 1909. 
ш. о. 1'.11 Проєкт гeoм.eтplt'lВ.oї тepaOHOJJoril. УXВ8JIи.па матеlll8.Т. Кох. Т-ва llJEi;qv' 

в01 Освіти та Термів.. Ком. Укр. Нa~ Т-В&. Киів 191'1. 
А r r h е п 1 U S. Фв8Ика веба. Mathesїs. Одеса 1906. . 
Б в р р и Арт У Р. KpaТJtI:UI BCТOPB,s астровоlOПL H8lL снтива. Mooua l00L 
Гра в е Д. об осв.оввьп задачах I118.теlllатич~~Й теорвв построеввв 

географичесв::в:х в:арт. С.-Петербург 1896. -
И • а в о в А. А. Лекцвв по теоретв:ческой аетраВОIll8И. С.-Петербург 

1906 tЛвтогр. ВЗД.). . 
JI в: о и в и к О В А. З.1ем.євтарвая геодезвя. Бе.PDВ 1924. 
Jоrdа·п W. Р.УКОВОДСТВО ВНСІПей reoдезвв. Пєреве.п оо 2·го веlll. И3JL. 

А. Бы.It. Москва 1911. 
.іІиТ"тров И. ТаАвн·иеба. Иад. Bpoкr. :Ефрона Петербурr 1902-19OL. 
Мей е р В. МвроадаВВ.е. С.-Петербург. Изд .• Просвещевве· 1900. 
М е о о е р Я. 8вездвнй aTJI&C ДШІ веб8СJI1.IJ: на6.пЮДеввй. С.-Петер

бург 1001. 
НІ' К О 11 б в З в r е JI Ь)І а в. Acтpoв:ollllUl В общеПОВЯТВО)l ва.пожевв:в.. 

\J.-Петеtlбург 189&. над. Рвпеу" , 
С а В в 'L Курс астроиом.в.в. т. . СфеDll'lесJ:&8 астроНО)lиа. ~Пмер-. 

бург 18'14. 
С а в в 'L Курс аетровоКlПl, т. и. Теоретв'І8Сая астровOJOШ. С.-Пе--

тербург 1884. 
Стр а т о в О в В. Зве3ДН. Над. Са.паевьп: 1919. 
Ф.п а ІІІ ІІІ а р. в о в К. 388адвое вебо 1:1 .его чудееа. С.·Петербурr 1899. 
Фо г е.п Ь Р. Курс сфервческой aeТPOBOIOlВ. Квев 1910. 
- Опвuте.пьвая acтpoвoМllS!. Кавв 191Q. 
Х а и Д р в ко в М. Опвuте.пьвая acТPOBO)lID!. Квев 1896. 
З д д. Н г ТОВ. Звеадн и аТОIІІН. Моспа 1928. 
Ю в г. Солвце. С.-Петербурr 1899. 

:,.". '" .. ~_;, ,. ~ <~'-,. '=\.~, /~;~~Z~,\ : \;>;і>.·::· ' 



СКОРОЧЕННЯ 

ad,i. -1IpJШIОТІШІ< 
adv. -ррвc.DiJl:ВJI& 
S - i"6ВD.В& 
у -діЄCJЮВO 

. -. .-...... :. ·'····.'·.· •• '"'.1 



Бааа-мвова. 
Бйаве.-іdеm .. 
Ба3овий--<ЮВ.ововий. 

BIms-Ю!бkжt Лк.Н34; склm(ння Ш~ 0_ Ли.I.3.З: Бр.l0; РНА147; 
ХН' ""_ ( •• у) Ли.ИЗ': ХН; 
РНАН7; ",ід (..оку) Оr.ФI28;ЛМФIV. 
ИJI.Г2; .. реют А'НОТУ) Чрн.3; 11<60-
.. ііі. (,вОду) Фе; Чр •. 3; .! .. і, "у" 
JUlCf1lSt ('"в.Ф50і ~КJllИ: Мл.М. 
1161_ """", "е6осодои І НІ",· 
шeUgt~bt; Firmament/voo.te с61ет, 
tirma.ment.-НсбkJю баня fI nfшcа 
~ 1ЮВ6рZlf!! доєf.лыf.oгD nрdAuшя.. 
Daия порушиа-б. рухома . 

.Баня pgz6.м(! Сен. ;-~; пор1tnа, 
DОJl.lШЖ1!ЮЙ :куп0Jt! beweglicher Kupw 
реІI соароlе mObile.-Рgж:d.rro. 6Шm k 
~IШUJiOOUAt .aи:raнlaAUМl.~ 

Ва.ия xOJJ:osa--6. рухома. 
Баршtbnр {-тра);тяroмlр (-ра) Сек./ба

ри:метр.[ Баrymetеr. SсhwerdіПеrenz.. 
messer/barym~tre. _ . 
Ве3аіраиЙ-Не30РИПИЙ. 
БеазориЙ-іdеm. 
БеззоРJll.lиЙ-іdem. 
Беаміея:чн:вА-аемісRЧВИЙ. 

Бі~n (-Н6.). Лач.З; Чрн.t2; _ ТЮ9; 
Вхи.9; Ип. N; гр. ГІ 85; ХК; 
~.СБl1; РНА71; Y'l'.28; n4а:юс ("'"') 
рУс.Г11; т •. ІЮ І им"'" І РоI І рО. 
Іє, - Н4#Є1} 46і2Ун. дJtя шрyз;6мDl 
mмu tШU1Ю • HQp6дUf.OЇ ...,Qf;u • 
• Вор6та :с6дяmь на бігgні». (П,рея>
uмщuна). 

Бі?gн МJl~ ЛФз~662; fЮJf.1fiiC-/ 
галаМ'hltreсу'" ПOJIІОС ! p1aktiseher 
Ро.{р6Іе ga _ctique. 

Бugн еuіl1Л1UllOU ЛМФІV,. Ог.Ф134; 
пол:юс-tnМJOC зкляnтики/РОl der Ek
Jtptik/p61e de І'ecliрtiquе.-Ця т6чRа 
діст4lrа нове" 6іzvші tx:.tfnntURU г іШ)
.wtmpaVfol поді6ностц д~ нсб«ноо~ 
бl'llН~' . 

:Біzvн аать.м:о"ц4 Сек.; пo-tюе-/ПОJ1JOC 
<.IQтмеНИRjrjnstemiSРОl/ptlе de l'~,~ 
Іірзе. .' 

БігfН 3'tАШu!1 Фе: Х:И:'j'nМЮС-/~ 
mтюс/Еrd.роl/р61е de lц Teпe;-terre~ 
$tre.-ТdчJN ~гo 6щ,нu рОбить 
нtвелUчllOi хепрШU4ЬНЇ Р1*и ІЮ гtю«іt:t 
nOOi]>%Ri. 
Біryu неба-.б. небо ..... ". . 

Бігtн ш6Uнut1,. noяюc-;-6ігуаСВi'roaиА 
Сен •• - cshЩ JiФ3.620; - y~lтaiA 

.. 

& 

І 
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• 
ВаСЮ J 8« J Gewtcht І роіds.-Ваші ~fJiJe

.,ЙvшІ лініr. ваг« ,еntJClfl.сР/::жiнh.ч. 
Вага WlcONipa. 
8araло-хатув. 
ВаГО1іИНR-тяжіJ4"J'f, 
Barotlq-rтmт •. 
1Зажоn-crpімНИЦЯ. 

Варіltція J гарнацмв і VatiaUon ! varia
tion.-ВаріЯЧіJf.. ~Hi Niщhol 
()/Юіmн .аі;ж: сшuгlЯJIU та KiUIO~ 
~ul_um.3!J'. 

Вl:Ж4 ~Jtuю ХІ{ ! аСТРОRmtи~ 
Чe€Жa1l ~ШJltЯ:іаstrnnотіscher Тurш! 
ооцроlе astfOuomique. 

. &'/оlкісmь (-Jt(х:I1Ш) awoлJbm.ш:l\;---6е3Ь:Q
fЩЯJU!8: <:ек· / а6со.l.юntая ~"lи:qииа/ 
аЬ$Оlціе Griisse і magnitucre absolue. 

ВemtHicrь бе3поrJlяд.на -- в. аБСо~ 
.:t.lO'П(,D, 

ВЄ.ІЙкі"'ть ІІuдa.aw,·--nООlрна ~lbIJ. !R60.'1Jt
'ВІиа .К!ІМ.ая І seheinbare (.іrбs.se/m.ag
niLude а~раreпtе.-ЯІПЦО ПРUЛ!l(тШnu, 
ЩО оеякі .чр.чRО"Н.lнu Аt'Жd:mь на від
дt;Иі 10 .м.Мl,ofJ.QНі6 С4іntл()fI/Aж РМі:ів, то 
fiUaU.AIQ 8ми"іеmь U.б вiдnoвiдd,є ее
л:цкосmі 6006мядніЬ--1S. 

Вийкіcmь від'Шuю /Отрнna.~"LЬиая: ВС
анчина ,neg.ative (ir~sse І magnitude 
перtіVf:.-Віа'U,на ,.,оріеа #UUKЇc:mt. 
Сірі.я. 
Ве .• uщjcrь j:Jj::\\'а.:tьfta-в. :t()poвa. 

Великleть іЮриа 'Сеt<.;.......зорі Чрн. 66; 
вe,nПЧМ!tt ::юрRRa J'1ьe, ! 3lre31I:1ЮЯ: 8e.;tп
чина , Sterngr6sse / gm.ndenr stt:11aire: 
таріІоде-. -:и,іни аора!іі емиltооти 
euaНDЧ4ютЬ z6лu.. w..~ н mDчн.іс1lUO 
іЮ oonifll {.ItcЯnюl. 

Виикісnu. ~d.-вll1~-а..1ьна;8t'.1ИЧИ иа
(',.ех. І 8И3У3'nЬWiЯ ВeJmЧJtJ1a ;"vilшеllс 
(jr~se/mapitude \1sueHe. 

&,ині<:ть позiJнU\~в. 8JUИ!Іа. 
ВЄАикість "ітдЙННQ Ceh,,·-.фОтоrра

фі'Чиа " фотографи~Raft ве,..1И'ЧИilа, 
photographi&che GrQsse / magnitude 
photographique. 

fk.~'ИRЇСТЬ фотоrpaфічна - 9. e~iT~ 
лиииа. 

ВеЛUК6dнuq.я. (:S) Сен.; " па('ха.,ия;оs
terfonnel/canon рзst.al. 

Ведичuна JiЦI:hi ... a O:k.;--nоз.іРilа ша.; 
~MЇP-XН:; 1ве..1ИlWиа cnоиипкз 
_lМФI\l ' зи,'VI:мая вс.'11Ічнна /schein
bare Gh')sse/gт,Hldeur apparenie.-Bu
дUJIЮ "tAU<flUi'd COUЦ9000 l)MepflUtUlia. 
&.UЧIIlЩ зоряка-4t<~"ІИkїСТЬ 30-...... 

Вt'.1utjцш.і 06Чt/:с.1Iша Сек. і вwu.с.1ЄПиая . 
Вf!'_"ІИЧlfна RechltUng::.gr&w, grandе-ш 
c:alcul~. 
&,ичиuа перt<;:tОБЧJlс.,ena--а. перед

чuс.,еRa. 

Вии"иnа flt'рttfчflс.tена;--nt:реl1О6чJ1с.їе
ка ;\Іх.,.13 " пре;Х»wчпмєипя: вtJtи
чина.' vorbererhneL€ Gliisse;grandeur 
pNflite ;-··сзlсulее. 

Вє."ІнчиWi позірка--е. змь»з. 
&.1ичtlиа споаИl1ка-іdєm. 

Верньt'(Ие3!;1.) <;ек.; (верньер Граб, 27)/ 
верньер / Уетіег lverni~r. 
&риьер-еервь-с. 

Bipl'ltdfC (~,.и) с.єк.; і аеpreю; І Vei:tex/ 
Yertгx. 
BepnrkanR-;J;~,«. 
ВерУИtfa,Ц1{ Depwa-J1()3eМ ro.nОВJfИJI:_ 
Вфцаддо-аcrpoпябія. 
8ерmнotIНЙ-КУ.lWtiиаціЙиий. 
f3eрпюк-anЄNС. 

БuIf4 І аесиа / Fruhting / printemps.~ 
АетPf{J(Щічн.а etma е нашій nіекtл.f 
ЛOЧUICUє!щ.єJl 3 .lrfQ.ttlюng. Iro.4U «ep~ 
діж Сонця е 61риІО nрцж6дumtJ, на 
рини,. . 

Взаем.ио nритя.raтися-тяжїти. 
Ваірёць (~рчя) МUI"mpaJHJtuQ Се.к.; 'f1Iп
-cneктрацьний тип і Spektraltyp/type 
spectral. . 

ВидеЦЬ--СJ10стенеЖЯИI{. 
8llдli. ... істЬ (-()(ти) 'ЛМФІV; 1tИд.uiеть 

(-ности) І видим()СТь ! Sichtbarbїt f уі
sіЬШt~.-Вuдtl.чісmь .\1e.Pl'tfp« буlJe. 
д66ра. ~я 1Ц)иріflни,,6воl .c.м'~\~u. 

Видlllсть-~ДИ~іст", 
Внпозхіиа--~неnрава. 
Виаlрнитися-аизоріти. 

8ЩГlріmu У; ви;,ірниТ'И(я: Г J выве;щиn.tt 
ste.-nk,l.ar (sternhet1) werdCI'l І s'~toi
ler.-·НіОО ви1()ріАО; 3atQіlТ'Шtuея (Ісі 
зорі приступні гОлому ОІімі. 

ВИКРUВ""~RИIf-\Шепраtщ. 
Ви:мір візуа.1ьниЙ--е, 3ОРОвпЙ. 

ВЦAtip (-ру) ~діQ,j(еmPUЧJiUі1 1 reли()МЄ" 
трпчwkOe fl3мєреняе І be1iometrische 
Messung ; mesure M1ionittrfque, 

Bfиtip 3ОJюmjf.t;---еі3уа~'tьJtИЙ / 8K~-ai1Ь
ное Н'3)fерсuи~ .: vimelle Me"ung.: те
:,оше visuelle.--8w.ipu J(}PQei .аШJvmь 
...іншу тОчність. як teim.tUHHi. 
Вимір пр~nадКИЙ--рівпюваККR. 

BIlJAip "ilr.,fO.МipHufJ Сех.; ~ фоmo.wm
pi1"lНдU j фflтоме'tpиqес~ uзмерєюtе/ 
phOtomeLrische Messung / mesure рЬо
tощt}triquє. 
Вимір фотометричuий ~ В. cвiT~'t()~ 

мірций. . 
ВИОбраженнл-з()брзжеННА. 
ВипереЛ---f);иперєлжекк.u. 

Вйnереджешm Льu.: вi1.ne~д (-ду) Сек.; 
nрсц:tcі.,ЛМФІV І uреце<:СИА І PrШs
siQn / рrecеssіоn.~-~ВUпередж.rкня по 
віджu.1Qf1і та np6cmo.1fg пfднєctЮtЮ, 

Виneрєihюtнн."l. .1llгальШ' .;'11:;8.: прецl.cія-/ 
общая преЦЄСС"ИА! зПgemeше PrazeS~ 
~il)n!pticessit)n gineralc . 

ВйneредженнS( .кіс,'Щ(?'е()нцhffl Сен.; 
прец"ія-!;t)·1t110-СОДИЄЧltan HpєnЄC
{'Ня j lunisolare Pri1reSs10n І prk~ssion 
lunisolaire. ' 

8Йпс~~Il.Il.Я nдaнiтн.e :Тьв.; прЄЦі
сін:-/n.:щнетиаn прецЄС<'ltn і pJanet.are 
Pri'ZC-<>SlОП ! рпеєшоп p1ani>taire. 

Вdпtред~иltJf piqll.oдtll.Hitl .71ьв.; преА
вареиие раВИО1tetl('ТtНtft· PrazessioD 
der Nacbtgleichen. AqHil~~x'alprazes~ 
ііоnj РТ~Є$зіon des equinoxe,s. 

ВrJltIP~HHJf piwи &11.; nрецШ.R-/ 
rOJЮDа.. ope.t\eОСИЯ / jAhrliche Prazes-
dOn I.px«ession annne]le. , 

В4111,Pt(IНaiI Cek.; nРІЧtсіанаа СеН./'Щ)Є~ 
ueccЩ)Jmwl:! Prlzessions-1. de pr«es~ 
sion.-hltlреЬнuQ ру% має nері6ду 
на дftЮцятf> шість mиCR1t p-S."~ . 

BqQBytrff--CПJIIОІЦеКllя, 
ВanРШUl cnotJ1ttр~ня І испpu.пeние 

вабn:юJl.'ЄW1JI !. ВeobachtUDgsaQsg1ei ~ 
cl1ung/ OOlТ'Кtion dt:s observaUODS.

~ Вилрd,а Cn~~~1I ю napaAd
КЦ/. аберацію .. еЙlU~ЮUt. гQдiM 
і Hym<tfItlt'l. . 

ВШtpш:АЮnи tnocmfpiiite.нn~'l; ВЙJJJЩ-
9ВТU--CeK. / uшрав..1.JlТЬ иабnJ01tЄнве; 
пспpa:sи'Х',Ь- !ЗQsllеісhеп die ВеоЬасЬ
tungen / oorriger les оЬservаtiопs. 
~о.іmoваllИЯ-W3Jtїяп:ія. 
Вu~~виllk-OбчиCJIJOВaЧ. 
ВкрівКlJкил-арівиоважув.аНl1Я. 
Вясон-стріхпнця • 

" В)s:СQ:kосвDЙ-neреступний. 
ВllСОm.6/)"r:'lО'ІШЯ вьк:от8/ (Winkel-) НоЬе/ 
Ьаutєш аn.gn1аіте. 
Вища (поріЗIl.)-виwнкa. 
Висоta беззr.'1:fDка-ВИlІІина абсо-

ЛIОТНд, . 
Buromil бігунА ХR;-біtgж:іqа ЛМФІV; 

-nоJtJOCQ ! еЬІсота nмюса І РОlhбhе/ 
bautenr du Рі)lе. - Висота 6ігун« 
д()рі'Нюі ис2Р4фі.\lніЙ UiuPQmi т6чнu 

~ tn()стеР"С'JIIUНltя. 
Висота б!ryИОh-В. біryна. 

Висотд: eiдnOCiiдH4! сlЮI'Вeтcrвeи.ная вЬоІ
еста / kOl'!'espOndierende НоЬе / Ьаи
teur eorrespondante. - ВU$Нa>UЖ1Ul 
ЬЩltрафі"f1Юf ШUJЮтд: іг cnосте
рі*tШь .lдnооtднuж еuсдт део: нір. 

Висота. t'е~:щеП1'рlfчна-сВ. ;}е)Щео
сеpeджlвa. 

Ви(:O'J'a eнsaropa-в. рівни}' .. а, 
В«еота 3Nшдиа--впщпва ВЩПОС$ra, 

Висота ikAL1еооередN6ва Сен:. ;~
ocepiiht:t Льs.~·-U'OЦeнmpUчна Сен./ 
nнщентрачеСIаІЯ вьreoтa / geozentri
sєbe H6be/.bautcur geO<'tntrique. 

Висота зеld..lєоеере:tНЯ----ll. ;Je:\t .. :teo
середк()в •. 

Вцсота 1і{ІЛЬJl(інаціuШl,' J:У,'tьяинаlm()lі~ 
наА вшота. І Kulminationshohe І hau
teur de cu l Hnation. 

ВиООта ... еРИ;:J.іяюtа-в. піВ;J.енни~ 
ноца; 

BиCM~a піfдtюtик6ва CeH.;-!4ерндіЦцка 
Од. J )(ерирокааьнаn BыcoтJ~leridi-
оnаthбhе!Ьаutеur meridiennє. 

Висотn по.,юса-·-в. біrуна. 
Висота рі.нш,Й ХІі; - pi'HиKtМa 
",іМФIV; - єнватора І висота 3HBa~ 
Тора l Aqua1;orsh6he і JшuLeuг d '~qua
teur.~' -B~a РіЄllиМlJа &рієнює оо-
n';'менkJO оо шитюmu ... ісqя. . 

ВиСОТа рі~Н1Иh-ова--в. ріВИИf{Й. 
ВИсота )'MOBH<l-8ИІJ1Нна ві.iUlOЄИ8. 
ви("Ото.lntШр-ріВtOOhflИЯ:. 

Вш:mdеа (~) .. ниc.UJ>.'1еини .;rМФIV; llа
свfТ41еИJfR ibident; еh'СПО3Нція: / ~mпо
;mЦkя.!F.хposіtіоп:роsє. ехроЯН()п.~ 

Bucт4sa e~ сем. / с}"JOIaРвая з-кс
r П(ЩИШlЯ І ОеІаrnmt.eхрos:iііоп { ехро

s1tion g1obal. 
ВltC'J:"fUtJJЄНПЯ-РИcraца·. . 
Вltc:тyu--еиступеw., 

Вdantpl (-пу) !Вьteryп..ієвие / Аusшtt І 
antI'$10п.--Вйсmlln зорі .,..ю lfJЮ» 
МkJЩll яac.mat 'ідpdlg 6еа пoв~ 
г6I.AмшЮUl ЦtН«mи. 

Bat:l1tI/1II.IR (-МJf.j ХИ; npomJlбeршща 
(-чи) ""'.; тн (-на) РНА2ЗЗ [про
ту6ераиц!п JnlФIV; ... cryп Св.Ф6Щ 
Пl>OТубераа ! ProtиЬеraш ! protub.e:-

. ca~_ 

ВШntуJШfЬ еu6gжлuй Сек.; прОТуберан
ца-/sаержєl:l1lый протубераиtt jerup
иУе Protuberan%! }»'OtuWrance иир
tive. 

B4єmuпeHЬ :ж:АЦ/.trUOOIйа ХН; !ІРО1'У
бераиua-; пуЧкообразКRЙ npатубе
р8.1Щ І BU$C.helprotuberanz / protuьe
сапи tawfforme;-en forme dt: (аї
seeau. 

Вdсmуneиь про.м1.ннuЙ ХН; протубе
раица-; [ПРОТ),6еран;ціll лучи:ста 
ДМФІVЗ / .І1учеобразиы:t ttpотуберав:ц/ 
StrnhlепрrotцЬетвш .' protuberance е" 
{orme de rиyo"s. 

Вйетуnень :t'.flQpucmu(J Сен,.. протубе
р'ица мраковннна JlМФIV І об.1.а"о

. обрааиbd't проту6ераtlц І пеЬеlзrtір 
Protuberan% / protuberance піЬ\І)еи§Є. 

BuєтynнbIий Сен.; лротубераUll.овиltf 
ЛрQY)'6ераuцеВblЙ· / PrOtuberanz- 1 pro-
tuWmпtШе. '" 
Внчuт--nрОЧRТ. 
Виo.mтvваn--DJЮ'UiТУватв. 

Вuщшtd 11IОI'>І.; пшlt:ЄееIШR ibid.; :ви
'Шfa ibid.; {аЛЬТlt:ТУ;ха МXlI.2011/ли~ 
иel!:щtя ВЬІОО1'а. а.1.ЬТЕТ)';vt ! НОІіе (1i~ 
neare); Altitude / hauteur (lin~ire); 
аltіtиdе.-{ЛDріm. г Bucoтa). 

ВшuШ«t а6солюnша;--бeз:nоrдR.!tиа СеН.; 
ВИСот, безаг~щиа JІьп. ! абсодютная 
8wcoTa/ai>solute Н6Ьє ihauteurab$Olue. 
Ввumиа 6еаnоrлa.:tka - в. а5со-

;lютuа. _ 
Шт.ина 4ідlt6сuа; - flQГ:Jю.иа ИІ>:,; 

pe..1UТli8H8 Сен.; ВlІсота зг~,;L"lН8 
~iьв.; Граб,9; {--умовна M~1.,ZOt] І 
ОТИОСllте.,.,ьиа.u ВІоІСOn ! шаНvе НоЬе; 
hauteur relaHvt". 

Вишцнd 8eeдtHa r приве.ttенпая BWt'On! 
rt(l"zierte НоЬе І hauteuT rMuite. 
Вишина пОТ.1.Я!І,на--в. Bi;J,HOClla, 
Виuщuа ре..1.QТИвиа--в, ві;Ifюсиа. 

ВIЬбіt (-,гу) аберац\tuшil ~k. ! aof'ppa
ttИОИНОО см:ещен:не, Abe-rration:;.yer
ri.ickung ;' dep)aooment d ·зl)еrratіоn. 

1Jід6іl еидШtий Ceh.;---п(ЮірниЙ ",il;.8.' 

'ВИJ:l,И>1QЄ сжеЩЄ1ШЄ: $t'heinbare Уег· 
rti;cl;"шg : d~l'Іlаt:eщеnt apparent. 

ИііЮі~ nара.1QЮnU'Чliuil Сен. / napaд~"1.3:R
тиЧС(:ш)Є емеmение і para1akHscbe "\"er
sebeihung,-VпriickuJ1g ! d~plat:eтent 
paral]aetique, 

8ідбіт пооіРнJtя-а. Вn;llI)tilЙ.
Віца~'ення ФО"''L1ЬRe-вlxla."1Ь Bor· 
шшwna, 
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В ........... фoRy<1 .. іМеаІ. -....,.-----ЖIUI. . 
Відд4д.ь (~AI) 6i.дfra JDfфIV;--lfI)<> 
.,црм . Сен. / ПOJmp8'Ое ра~яце І 
Po)d.i.stan%/distarn::e poItdre. 
BI~ ~ (",ен. /83A1fJ8нoe расетОо< 
"РЄ / ,gєgenиitiger Abstand~ --е. Ois.. 
taш І di!itanC4l' mutuelIe. - H_lиI.a 
qlfЛ 06tpmйється sor nwpд4 m/.AJ;;
'вatlt.нi "УтІмі іІддаАі ~;p '" иcl~ -- . ВіддаАь $ідоонциа;-афUІJt /РАОІ;11)яlQlе 
афеЛИ1l / ,Entfemцng des AphєUo.ms! 
dїstance аРI.еІіе: 

Віддаль 8OШUЩМ! Ce!�:.;-фо1WtЬНi:t; віЛ~ 
n"'lЄИ"Я-ФС; l-...фокусве Ма.."І.9011 
фокусное раа:тояине ,7 (okaIer лtr 
st,and. Fоk,a1d.іstaп% І dista.noe toealе. 

Біддад"; renіОЦЄПр1(чна-е. оонце
OcepeJ1kOBa. 

Віддапь мризонтальна--в. D03fld':Ha. 
BiiJдa.1", tuxi1llJta Се"ч [вЩcraн.ь--М3.4. 

92] І 3fl(итное раостоJtние / Zenithdi
жtanz і distance z~nitha1e.:.........зd.tfість 
8Ш;О""~' 8 <ШnpOнd.wіі .t&біл.ьuIOгQ ви
J'нaчJют. аси/тну віддаАь. 

ВfддаАь 1fymoed Сен.! yr.l108oe pa~
няне І \Vlnke1absbtnd (-dішnz) /dis
tance ftl1gцlairt. 
ВіддаЛЬ пеp1lN:J1іll-а. ПРUСОИnCfla. 

Віддщt;c лозt.fuш Ceh:.;-rОРИ30RТanьна! 
roри~онта~1Ьиое расетоЯ:8ие / hOtiZOR
taJe Епtfеrnuпg/diШпсе botizontale, 

Від.це:.їЬ ш:mярна--JJ. біГУflОва. 
BiдiJa..u. прuco/щооа; - пернrt::rія Оп.,' 

рас(:Т()яниє о:ериl't'~'1НЯ j EnttemU11:g 
des Ptriheliums/distance '()ёЦh~lie. 

Віддtl,;f.,., серіди.."І.. ее«. ! срє::tиее paccтo~ 
RйМе j mittlere Entternung; -ет Ab~ 
stand / distance nюуеnпе.-R8адр4тu 
м«нtmни:r юрbJи:r dбігі8 віднdcяться, 
.як кУби ~piдHi~ еliJдaлі« i~ «і(; СО1(ЦЛ. 

Віп.да..'1J. снорочеиа-в. УНQрочена. 
Віддаль t;Oнцеосєред"Оеа CeM.;-«>пце
о~~п.ня; - re.nіоцеНТРЙЧlfа j re.'1ио
цєнtpЬЧеское раccroяltИе / ЬЄНОlеп~ 
tri~he f>istanz:.-' distance ЬеНосеntri
que. 

Віца...ь СОнцееерез.НЯ--IJ. соицє
~реПКОВQ, 

BiдfJa.дь CJ1раеж.н.<t Сек.; Вi.:tдaJJ:еQНЯ 
:t1йсне XJ:\ / нстинное раttтoяпиеj 
wahrer Abstand. ~ Щшп:! J distanc.e 
Шllе;-vraіє. 

Віддаль !PfO~Ha СеН.; - сиор6чєна 
ЛЬ8. j ООКР.llO,leня:ое расстоЯ!JИЄ / kцr. 
tiertt DіШпz / di.stцnce accourcie. 

Вiдtta.nь фонал"на-в. ВОГfmщев.а 
Відділ (~лg) :юрlвuй ~iьe.; ПП (-у}-Сєн. f 

3в:.е3ДиWl ...... асе І Stern.l.;:!a$se / СШSSЄ 
sи:llaіre. 

Віmtlcнnй " к аПОN!Ю ОТQО(.ВDntЙСя: І E.rd
Іеrnе- І d ·ароgte.-Відге..ша moч~а Мі
с.'щеюї орБІти. 

Вітірнца (~) J и апоаC'tрИI(ІОТRосяutиА_ 
cR/Stemternc-/d ·apoas.tre. 

ВідМОНЄНlfя-ві!tXй,n • 
BiдxiHa-м.T.ь~a. 

Вta)rЦJf« ~ гатЬАоггО: Сек.; 'фааа 3~ 
Fln$tenu..pba .. І рьа.. del'OcI!pse.
&.л..wииJ:t н.ідАШ.п а4muш ~. 
• __ ~ <!бо МkJщ_ 
_iffЦi~. . 

Ві.fЖіfЦl МieяqЬа СеН.; ф_ :й1ея:ц:а 
Cs.Ф70; Or.Ф142; Xft.; 3idиа
РНАl60; [ .... -mp. Г;. фа. УІІ ФО,~ 
ЛУ1Ш І MoDdp_. ....Ch~It ~ 
Mottdes fpbвse dє la Lu.ne;-lunaire. 

І. Ні. (.ю.g) ХК; ф с.; _ 
МieattЬ ХІ{ j к<:Іволувиє (8011-
цихое) І Neumond ! nomUe [.ОМ 
(invisible); пеотеniє. "_J 

п. м_к (-а) Ср.СБ25; ХС; 
Чрц, 35; (ИОАК Г; 1J08ИУ Г.)! 
)IO.1'fод.оЙ :месяц / Мопсі wr <Іеш 
ersten Viertel r eroissant avant 
lе ртетіе!" quaтtier.-Ha .. ОЛ&-
Cux~. .~ . 

111. КеlШра Г; кеатИ:рл ХН,' ~~ 
ка .ihs. jqeтвepn ~~'иW/МqПdViе1'" 
te1/quartier. 

I,t. KfJaapa nёрша лфз,t}40; 
чверть(-рти)--J'ІМФ1:V; Or.Фl43; 
НtщтИрll-ХК; піВО08В11 Ль •. ; 
піаміСпnь; nepc1Cp.iJt (~p61O) Чрк. 

. 35 / перван четверть І erste; Yieг~ 
tcl ! premier quartier" - Jf(сщь 
U першій КfMpi. 

V. МіtJЩЬ (-Ч·')~IreіЮ6ір (~66py) ЬГ І 
нєпo.:rи:aя: J1j'Иа / аbgeПас te 
MOndscheibe І pas. pleint Lune. 

УІ. Лідпd6юt ХК І луна перед 
ПOJIио..'1)"'1Іи~"'1 Mond vor dєm Уоll
топа І Іа Lune аУаП! son pIC!n.· 
Місяць на nідп6ені, 

\"11. П<Ю<., ХК; ЛМФ!V; 0... 
ФН3; JnOМR" ф(;.,) J Qо:tио
.JlVHHe / ~l1mond/pleine Lune.-
~іісяць у n6aні. І 

УІІІ. Ш'рІІQ (Перс""naВЩ.); 
)'Щ~р6 (~()y) І ущерб І АЬпеЬтеп 
(\"От Мопm) / d6clin de la Lune; 
decOUt$.-Місяqь на щtр6і: ...... __ _ 

ІХ. Kffйдpa осmШtня r;~noCJIlЦИН 
JІФз.640; хватпря оcr1\м.я 
ХІ<; Вхн.6; чвертяз &В.; Ч:SЄjрУЬ поолщня: ЛМФІV; Or.Ф 43. 
t"НL'1З RВaтяря Г J пос.'1Є.І1ЮІЯ 
четверт.ь /Ietzt~ Vieftel/demjer 
quartier. , 

х. Старак (~IOi'i.) ХІ<; crарКй 
MicRЦЬ Х.; lVщ.; БТІl! 
ЛVКа сєрпо," пос.'!є поcnе/rnеА 
чeТвt!РТIІI'мОDd nасЬ dem leu~n 
Viertel ! cro155a,nt apres Іє d~ler 
quart.ier. 

ХІ. MiCJfqb У рtЮі Сек. ! .'1уаа 
сеРПО)l І Mon-Jsichcl/croissant. 

Вfilчіна nоона Сея.; п6зм Сеп. jDOJIная 
фаза / 'I'ou.:lpwe, '1'otalitit/pbase to
tate. tota1itt. 

ВідAtіИfJ чrшnuнна: (;.ек. І чаc:mчuaя 
фааа/Раrtі:lрhаse І pbase pa:rtielle.
Ч<!Ст(mиа від .. іна соичееоl .mть.чu. 

BiAocepЄJ1НiCТ"~KcцeВТPH.цктeт. 
Відмив (4Jg) .тJМФIV І отливl ЕЬЬеl 

refiux. 
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Дa.nе8ид-;:щ.lєноаїр. 
Да.п:евnДJiИЙ-:tа.1ен()зїРН1ІЙ. 
Далernяд.-ца;,нщ-ооір. 
Дanенов.иа-іdєm. 
Да..єкогляд.-іdem. 

Д...,...!р (-.6і!") У; т ... "'Оп (-11<» 
ЛМ;ФІV; ХК; L.19 .. далевlІд. (~дa) 
ЛЬв.; РНА 113; [да.'ЄЖll'ЛU; na.nе~ 
rдЯд Мхл.7:t; Jta.'letro.ІШД: РЗС3.Зl)j 
тє.'ІЄЄІІ:ОП. аритem.в;ая труба/ТеJeskoр~ 
Fernrohrj]unette.. Шеsooре. 

ДОМ1іО3ір anлaнєm4Чhu.й; 1!1МЄC1Wn--{те
!lee.xon .aJiJUtие1'ИчеСШІЙ І a:planttische:r 
Тeleskор/t.в:еscope ap]aneuque. • . 

ДалеlЮВfр баWJ'l'Юfuit; тцttlC6n-/б:а,шен~ 
Rый t'e."100h-on ! 'I'utm1ele.skop/Ulescope
tour,' ctower te~.-~i д4-
..ккоа6ри а..кєРЦJlfQ.IlCWШ2: ClЖЦUШ: (J(J.. 
"pwт6pii1. . 
Дапекозір-відбжвви~Jt • .n:.зeр~ 
г.ий. . 

дшteJroВір дaг~ Сен.;~ід6f1.QJЩк 
('.ек.; ~p ЛМ:ФIV! 3ePRaJJb~ 

. иЬІА- ПZJ:ecJtОп. ~еь-t()р / Reflektor. 
Spiegelte1eskQP І rei1ecteur; ttUucope 
Ао miroа;---4е Na.tx.iou; teJ.escope. 

ДGlft:lЮВlp іЮгbt.нuJl. ~n «ер:тц.. 
~.,.liаЛЬJfuа f веРТИК3ilЬ1ШЙ fe.nеСНОПjVєr-

tiIшаelєsk.р /Іе",- verti ... !. 
Даленоаір-з:а:tом:ник-п. ООЧJ«i81tR. 

Да.u"ооір жру=6.N.аі1~· тtAесlrМ-!иепо~ 
... ;iJВRЖНьtй ТЬ'1ecttOП І FbteJeskop І t~e-

scoре fixe. 
Да.имзір noзи..нuЙ; пu:л.eсn6n гoPUiW)H~ 

тtiл.ьнuЙ І roРИ30k'J'al.fЬНнJt те.'1єскоп! 
Horizontalteleskop І tеlезсоре horizon-
181. 

ДалгlroЗlр СОЧlr6!tцil Сеи.;--аwtd.чнЦN Се"; 
Р'ФP<PUrWР JlМфIV /Р.ефракrор І не
ftakt8r І ref1"acte-ur; tC1escope се re
fraction; luпеtte--.-ХU6u. fМЦNUЗ: 
~.lE6!tUZ' aa.taoodpil1. або ptфp(u;.тoрі$~ 
пptUltw:gють q-y.ll.amu ва едос1іонамння 

. дc.wA:ONpiIJ ~рlrlхльJШX. 
.ДQA8IJ8ірНUQ CeJ:i:.; тt.1tcкопічнuit Се-н.; 

те.1ескttППИR ~'І):[ФI\~; .і13.nеНО8Ид.НIIЙ 
&0, І тe.n:ескопичссииЙ" І teleskopisch/ 
tel~ique. - Неnmун та Цлуmон. 
НQЛ.tжшпll до тє.:ztcJOOпіч.нw:; або дa~ 
лtJiозіР1Щ'%? npea.ACemifJ. 

ДаТа-JlСн.ь П., 
ДвооЧНИК--ОН)'ШіР пвоочниКоопR, 
Дек.'1ікаtdll....-.вi.J:lxид, ' 

дtюшi1 Сеп.; yn:6иimпій Г І J1.1le81::!.0tI:{ 
tip1cb:. Tages~. Тч~/сііоте. -dn jour. 
11lСЯЯ ЩtCЮlRЩо qpi,нfиuиl. COlЩie'а 
д4НЖ1 ~ "mat бі4ьша аа нічю.'-. 
Денн.иН--eфi»tерИJW. • 

день(дnя) XН;/nтa Удень. пс..;:ом:є
СJЩa It.g~ D4tum І jour. d:a.te; quan
tй~ ао nюі$,-Дснь СOlЩe36Oр6ту. 
Декь І1-доба . 
День серє!u!їй-доба щeJtlUl# 

, День СОВ:ПЩИЙ~'цоба еовцева. 
ДsrJjeрe.юn (~тa) <:ек.; кOJJO дефереRТие 
дМФlV f 1.t~ / Deterent, filbren
der Kreis/dMerent.-.V' cucm&.vi Лl1ЮA~ 
.ІІ.ШіLt gЙ6ІО. mdturu--осеpЮrш єniЦUJ'L" 
.1iчюt% Рtж1е обішц 3ииw &фгрlн
та.чu n.лaнёт. 
Д~р",щlя-<lR<Пpава. 

Д;Jерrro.л.о m.d:iJCl!:h.;-щiJn.RиJЮвe/состав
иое ООР"ШU10 Сен. І znsammengeseU:ter 
Sp1egeJ/rniтuir сеПоlаіте,-сотрояи.
З~'ldж.eні lЩрr«i.ла га .wuчаQнllЖ' 3.lfiH 
l'n.t1..ШJ.eратурu не .1'«знаюm.ь &lfin "ри.-
~Н.tнЙ. • 

Дзерка.l0 щL'1ЬНQROВe-Д. 3JIожене, 
Дu({Нщ.іl1. Сек.; оідСТУJщеиwt JIьe. Іди· 

ІИ:ССИя/Dіgressiоn/d.igressіоп. 
Днск сонцевНЙ-Rружаnо сонцеве. 
ДисuерсіЯ.l\осм.ічпа-Р9:і1ав свіТО8Jtй 
Діда"н" В3аємнє-піq ·взаємна. 

Дi6nm,p (:nЧЮ) 1»а5.63; пр63lр (-<юра) 
і-ЬМ.; ПUJЬНІІн (-Htt) Ми..6З; прозір
нliн (-Ktt) Мз,,1.113/Дl10пrp І Diopterl 
dioptre, pinnule. . . 

д1я f4Ю;~а Сен.; nfnаиия-ФС І в3а
•. ~иое ае.ЙCТ8JIе І ІеІеnscШге . (rezi

proke) Wlrkung І асиоп rёciproque. 
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JаофЬаа еек./Изофааа/!оорЬаse/іsoрhase. 
l~1:piiHa aamь.wOea Cek. /азохрона за~ 
ТМЄВНЯ / Finsternisisoc::hrone /iS'OChrone 
de 1'6tlipse. 

lЩ:~ТР)")lент аctрономічннЙ-при.1aJ1 
астроноМіЧНИЙ. 

: 

, • Зоr:tа'.fїШWl-~ра (80иен~. 

Зоря Ра.Н1іЯ-іdem. . 
Зори CbitO&a-jdem. ' 
Зоря ск.1UИВ--\J. а."lожеиа. , 

Збра C1t.1~ / сосrй.в.:unо_я 39езц! 
Вestandstem / ~oHe composarrtє.
ClWtaiXнri ... Драхdн.а-однШмtюf ~~ 
~4:.7. 
Зоря соицева--з. coн.Q.eBoro ТИП)', 

Зоря. Wll.цівого nuiny СеИ.;-СI)ИЦbцt. C~ .. І 
COJIнечная звеада І Sonnenstern l(etoi1e 
soJaire. 

Зори с.кIU1lPШwю-по&ійна ееІі. ! спеи
тpuWIo nойкая 38Є3;UI: І spe.ktralW 
Doppє1stem І binaire spectrosC1>pique; 
etoile doub]e. 
Зоря те'1ЄCh-<>пічиз--з. ;ta..1ttt93ipaa, 

Зоря JЖАШй СеБ./ТЕ:)lнан звоо;ж,аjdUlik.u 
, StєrD І Єtoiie somDre. 
3"Р!( тUACЧaC6ва 0;]:.; I21шtчаса.а / Bpeмeн~ 
ная 3~; Вре»еииая J temрorшг 
(zeitwешger) Stern; ТетроrШ / ttoile 
temporaire; temporni:rє. - 'єїЛьшіСть 
Hoiй:z: налbєwnь iJO аір l1"t1Ut'ШtDfuz. 
ЗRіна ,:itl\p4IOCmU ти.tr«!C68o[ 19{J{J 
JЮRи. 

r 

Зоря т)"}!аниа-момєта. 
Зоря фюuчно-noдsійна ДФ3.~ / ФD31J

ЧЄСК1! JtВOАиая звea.u./ phynscher l>op
peJ,.tern/b1nairє physique;4toJle doub1e. 
Зоря :xвoeтaтa-no)te'ta. 
ЗорmmЙ--.зор:RВИЙ. 

З6рmщ4 Хіі; аlрний (І{и1alЦ,); 'Зориш
R'RЙ Г; а6РЯВDЙ f; а6реш."lНВИЙ Г; 
зві:.titRИЙЙ Г; {ооuі:aд.uеииn ЛМФIV,]/ 
:звез.цИblЙ І Stem-; gestirnt / d 'etoi!es; 
etoHe.-{nорІI1Н. 3rJреl1uй).-3dр.чш не
бо рdбить Оберт аа 24 аорЬІі ;)одUнu. 
:ЗОРIЩНЦЯ-З0РЯ. 
3оряшниЙ--аоРЯИИЙ •. 
3рі'8на"ия-рівноnєнни. , 
3ріsноваження-зрівноважування. 

Зріll1Ю8~!JiIWШR Сеп.; ірlJiНООd.:JФceкн..'І; 
єuрМ1Uf.>jЦЮUl.; аJipівwнmя h.П.С. 
126; уріВRоваженWI Граб.lst/ ypaв~ 
не:вие. уравнове1Wl8апне / Ausglei-

- chung,tcompensation. 
3рівиf08aти-ріsиювати. 

'3uпfшка orlЦахfnvш XR; ~
ХН; / <1C'ra"08Ш n."Шнeтw/StIU'taпd 
(Station) eines Planetenjs:tation de 1а 
рhtn4te.-Піс.и зgndюw i}oJtШшЬ()l 
1UlШt~ fi ел6(Шtdqія lЦ4 .'Utua Ч'at 
бм-. 

~ЦII': (""'У) (~1; зtТh-неиня л.. ... 30; 
Т.К5; cyni'tf\a Вр,37,Кр,RЗ2. / 
~OJIRН08ение / Zusanunenl>t-oss І 1'e1:'t
СОпtre,-1;l08а .аоря Nd:weє 1"IDtIn4ти 
чера а:tлиtк &ох н.еБUнЦ% тіА. 

tВC'rрументбnoвнА_приnад оcmnrиntt 
JНСТРY1lент кутоміРНИЙ-f()"Т-омір. . 
I"cтpyмeHT~ пасажннй-при.uл пе~ 

рехо;::l,ОВИЙ. 
ІнструменТ універеа.1ЬИИВ - прн.nа.ц 

з,аnл'ьннЙ. 

• 
• • й.овїденrpИЧU"А -юпітероосере;ж .. ''О-

ВПЙ. 

и 
l'амнд4р (-рА) Ог.Ф; ХК; Ч:ра.78; 
ЛМФIV І календарь / Кalender ! са .. 
lendrier. - .Бcтa.нo.mтц КtШн.д4р. 
айіfJкuu а небicюt.wu М UЩ4AUl, 6УАО 
нaйlа3lС.llUIJіше аaвдd.ння acmpoHtМ:il 
• стщ>..uнy. 

Ка.шс&ір _рі",",,,,,,,, ЛФЗ.&3tJ; 
Хl{ / rpиroриаиCЮlЙ RMem:tapb / gre.
gona:mScl1es кalendeт / calendrier gf'e.. 
gor1en. 

щшиlМp ,..bIнewш. ЛФЗ.З60; ХК/ 
ЮJШaисЮ1Й Ю\.ОІеидарь/ ju1ianiscJ:1es 
}Ca1en~r/Calendtiet' jUliеЦ,~ПAAlШma 
Юл~ ~ бlльшм при-
6J1Ofшо на 3. дні 1«IЖ1lUX чomйршmа 
pOJїi.«. 

Каиа..1--перекіn, 
Raрта-:м.па. 
Каpro['Jiафіtt1JJtй-мa.nОРНСW1R. 
RapтorpaфiЯ-ШШОРИС)'DaИИЯ. 
!\aPt'<metp-м.апФriр. 
Нартометріи-ма.пом:іринНJI. 
:каталог зореВИЙ-реЄстр зоревиА. 
&тa.'"IOгcмyгo8HA-peєcrp СМУГОВИЙ. 

l\amаtтрdфа uiInOfQ /косми.чеека.я ката
строфа І kosmische Кatas.tI'ophe./ca:ta
stioplae _ cosm.ique. -:- NOlJa Piclorl. 
1926 рdlrg иідчuть .ііа C$imf>dY "ата
cml)дфy ~ ЩО CnJЮ6ді сmd.tt1'lCЯ: р61:у 1385, 

!tЩШра-е.ідміна місяцева )11. 
:КВадра остаиия-відміиа !ldСЯЦ,е8а 

ІХ, "І> -.; 

нвадра rreрш.а-аіООна Місяцеаа 1\'. 
Rвaдpa пocniд.ня - sідшна ШСЯ~ 
дева ІХ. 

:Rilaдpdнт(-ma) aawtYmhtlU: СеR./а::ntм)"Т~ 
Ю'fЗ;tpaЩ / Azimutalquad.rant І cad.ran 
azimutaL 

HflGi)p4Jиn .N1JJЮ4UЙ І тааой юuшрант/ 
Мa:uerquadrant/cadxau шural. 

Kfloдpaпry-pa ЛМ<f'·V f НfIaJ'1pa't,)lHI /. 
QQa4ratur І quad.. ... ture. - C<trrriPff 9 
_ратурі • с_. 

ЮщfJJЮm'§ра 8lи;iдн.:'I. /зa.nazxqВ,Й l<IiJaapa
Ty'pafWЄ:sllicЬe Quadra:tur / quadraturє 
оссіdепt.зlе. . , 

Яilадрamура_ сжідня /воетоrшaя Ю!аnpа~ 
тураІ ~cbe Quadratur/qua<1J'ature 

. onentale. 
,.Юtа7Dр~--ВiJ(мі8а міейцеаа; 2. Biд~. 

: міка Місяцева ІП. 
1<Dam.ря nmла-віЦ:1Wі~а МіеJЩeВa 
" ІХ. 

J!\вaтnря octaahR-іdem. 
-·ю.В!ирН перша--Si./ul1ка мreRtl;eh 

IV. 
Ri.<W/4 (В прWWli) ее".; кру.( -а)мxn.127 

01І./1<р)Т /Кreis.{сєrc]є.-Пор.. Вмо, 

> 
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,------------~~--------------~ 
КулiшnиJ1 У; ку.'[Йcrий ЛММ: кpyru

crвй у / шарообpuныAkugе1f6nnigjj 
sphenque. о" 

Rgiukmicmb(-mocmu) Мхп.5; кулИcricn. . 
(-тости) Х1<; сферичвіcrь' (-ВOctИ) 
Мхл.5; крутлість (-тости) П; oкp1r
. 1іеть (-тости) Мxn.5; кp)/rnoтi Т.І 
wарообразиость І ~Kugelfc}rmigkeit І 
sphёricite. , r ~ ~ . 

Rудь.ШнацііишiJ. ЛМФIV; КГ2; верш
ковИй.. ,Льв. І ку.пьвmвационнЬІЙ / 
Кblшіпаtiопs- І culminant; de culmi
natiоп.-Rуль.w:інаційна висота 8Ofli. 

Rуль.м.інація ,JIМФIV; Or.Ф132; JIlВOO 
д:еНIDIКУВ:івия )(Н. І кулыlи&цияя І 

. Kulmination/culm1nation. 
RулЬAtінdція г.орtшня лмфrv; ХН;-
• ТОРОЮ Сек.; [-ПOJ1удНСва Нn2J/ 
веРХНJlЯ кульмииаЦИИ І obere КцlІПі
nation/culmination suреriеure.-Бігу
Hdєa tI горішній "УЛЬ.4fінlщil.-Дш. 
тахозн= n.eрtжід горіШJIіЙ. 

1~.'JЬ"lІІінація ГОРОЮ-Н. горішкя. 
Rуль.мін.ація долішня ЛМФІV; Х}{;

nO."10!14 Сек. ;-НИЖНЯ Св. Ф 53 І ииж
няя Н)"ЛЬШlвация І untere Kulmina
'tion/cuJmination inferieure.- Осере
ао,. СdНllЯ е долішнїй "уль.м.інdqіl
опівночі.Див. nta1Ю3fC neрhід atмішн:ііі. 

Ну.льхінаціи ДМОМ-К. пonіwня. 
Кульмінація нижвя-іdеm. 
nульм:іиація пonудиева - к. го-
рішня. 

Нульмін.угШnu ЛМФ IV; ХН; півден
някув<\ти хь / КJЛЬ1l4Инироваn. / kul
minieren / сulminеr.-Ranеля "уль
.мін.ytlШrа дdлом оnігlfочі. 
Купа звіздна-рій ЗО'РЯІЬІЙ. 

Нут(-та) абєрацJdн.ud Сёк. / аберраця
ОННN.Й jtoл/АЬеrratiоnswїilkеl7 angle 
d'aberration. 
Кут астроллбійннй - к. астроля
бічний. 

'Нут аетРОЛRбїЧIfUЙ Мзn.llЗ; астро."1Я-. 

• Пата вимірова--бр)"с мірннЙ. 
:Іата юнцева--брус ЮвпевRй. 
-.'Іата рискqва-брус рнсковнй. 
Лежень-чіп. . 
~іб~тя-поземниця. 

11 

Лі6раційнцй / либрационRый / Libra
tions-/de libration.-Лі6рацIЙниЙ руж 
Місяця eia"pUflaє н.ая частину 110г6 
Ifєвuди.чоі R.івкУлі. 

оі1і6раці.ч ЛМФІV; КOJ1ИВ<\1ПІЯ Сек. / либ
p-адия/LiЬтаtiоп/liьratiоп. 

.1z6pdція бічна / БОновая либрация/Sеіt
tenlibratit)nj1ibratioD latЄrale. 

.1ібрація вцдима /1а1Ж)"IQаяся либрадия/ 
scheinbare Libration / libration а'рра
rente. 

о/1ібрац~.ч. довгопша / либрация по 
:;:t~")roTe / LіЬи:аtiоп' іп Lange/libra
tl0n en 10ПgJ.tude.-Вua.начdJolw. no
ложєння l1.IL'UC Ifа Mep.,q-pмi. гая
.1и н.а увШу .• а..кінн.у ..uРl1lурооирєд-

б'f.Aвнй СеК .. / аcтpoJJSбичесКILI yтOJЦ 
astrolaЬiscb'er WIn.k.el / angle a.stzo.

. labique. 
Нут веРТlll\am.ви.в:--к. д03ellВИЙ •. 

. Нут вертинam.в.и:It-х. ПРJDIОВИсвв:8.-
Кут годuюшй лмфIV; ФС. ХИ;

год.ЙиовИЙ/'І8.СОВОЙ уroл!Stundеnw1п- . 
ы�/ angle hOraire.-З4..іеmь 3.IClюwгo 
Адинн.О2О I1llJma г рівНШ:6віА tu.tIbi 
ввdдяmь noeтiйNy ClJpftдlflJ - пpOcme 
піднШюtSl. . 
нут roдиновиЙ-н. I'О.дВВКВЙ. 
H~p' roрнзоиranьннЙ--к. nозе~.um..A. 

Нит доаtюtuй СеН.; - вєртшr(UlЬЮJ1j; 
Сен.; ПР.Jl!llовИсниЙ; - nмстовйсRИЙ 
ЛЬв. / верТИRЗJlЬНЬІЙ ~ Vertikal
winkel/angle vertica1. 

Кут adpg HC�;-иfшpJDOdв іЬid..;
зріння ЛМФIV./ yгon зревия/Sehеas
w1nkel/angle de la уце. 
Нут зріння-н. зору. 
Нут напРЮІІкїв-іdem.. 

Кут llanрЯIUI.UЙ Льв. 1!ІИ{іЄ:lЩИОВН1оІЙ 
уrм/Richtuпgswinkеl/аng1~directeur. 

Кут паралaxтUЧJfUЙ Сен. /парannaк
ТИ'lеСh-ИЙ уroл/раralla.ktisсhеr Winkel/ 
angle parallactique. 

Нут поа~UiJ.;-горU8онmllAьнuі1 Сен./ 
rеоризонтальнЬІЙ угол / Ноrizontal
winkel/angle ЬоnZопtзl. 
Нут пОзипіЙНИЙ-R. положеИНR. 

Кут положення JL\fФІV;-позицій
вий Сен. / QОЗИU;ИоИНЬІЙ )Ton/Positi
oDswinkel/angle d~ position. 
Кут ПРОСТОВИСНИЙ-Н. дозе\lllНИЙ.· 
Нут ПРЯМОВИСнИЙ-іdеm. 

ltymo.wip(-pa) Сек.; іиструмевт(-та) н)'ТО
мірний Mf1x.19; пристрій(-рою) Граб. 
200; J"Om0Meтp Лис.f179 / угЛ6!llер
ный ннструмент. гониоиетр / Winkel
messinstrument; Goniometer, Winkel
messer /goniomeиe. аррагеі1 рош mesu
rer les angles. 
~ч~а кометна----<lбмон:а К. 

"Оеу широту 3e.ttA.i d довгопшу Аі
брацію .. 

Лібрdці.ч. оптична Се". /оптичеСRaИ nиб
рацни/орtisсllе Libration / libration 
optique. 

Лібр(щія еnравжlUl/д.еЙствите.")ьная ~")нб-
ра~я / wahre Libration / libration 
vral~. 

Лібрація фі8Uoша Сен. /физнческая аиб
рации/рhуsisсhе Libration/libration
,ehysique. 

Лlбplщія ширдтна / nибрация по ШИ-: 
poтe/Libration in Breit.ej1ibratiOn еп Іа
titud~.-Чєрєа бра1f. дocтdтнi% данш 
н.а ш.'lp(JПШу лібрацію MЄPК"tpa нє 
"ажa.tU. 

ЛiN.б (-ба) Граб. 152; нмовй;й ОбрУч (-'1.<\) 
Л.Фз.l~ r nИ'мб / Limbus, Ring, Кreis
platte/Ilmbe. 
,Ліиеал ааралаюичиий - лікіАIа1 

оара..'1акrичиа. 

. ,-., - . -:~ ,'. '-,~~ -'.1 _~.~~.~- '~~'. ~.~ 
: ~ - . . \ \.1 - : ~ 

.·,~7іи.1_~Со&;.JIi_,~) - -·NeboiIarstreife'l>/ .. О,. rOie· .... _',.~.·~· 
~.-,-~...-(;маlJhв./іІаріш- Л1_-~ ~- -,...., . 

, ........ _-/~ '-Лlнія ~'-":~'n~n~~_ 
,-' ивeal/ .... paraIIacti-, .. .',.:" . ". ЛМФfV,- . 01'. _Ф,l29,"'_ .. '~.' . 

- ' .. JIIвiи '~_ ............ . -.,.,.-.. ~,_,' ___ ~,'_,_ ~--'_,'_."_"Л"""~~/ ЛФІі.Щ; / B~ -_'/М!t_ - --~ - ~_. tallSl1~f JtCI!e dlr-mldi __ , ....... . 
~ ~. апClQ((А,,~nItпiе/ЦgDe' dcs JIiIl!Я ·D~YJIeвщI--'-JI. опІв"' .. 

apS1des.--::.AncUднa ліНiJI, що .. ~ '""J-UВЇи n~-....:....j.-
- npu8hшУ'Й .ідаttшg:liIФйg' МieлiJі801 .T~~I(1В8.-:~~~нeвa." 

. ·.ор6.inш. ~~исll;OOЄ~t.noл6- _иВJ.H рlвй6Jleвва .-.'JI_ nia ..... _ 
~ в М""О'і . ... ..Itl_. - І - .. ' r-'-.' .JtiнiR.ucm ~.· ... ~::-... __ L--'_/.... І Кев&.:.·, , . . 

· .. ,. ,:-r-IIPV...!"Y~_ про- Лінія' .рisIfOiJШнЬю:. Cek-.;-рівВО.ilенна 
~ ,ту~uцe~JIRIIIIR-!РrotUbeiaDDtrєі- ДМФ~Zк:::tщeвerвЄвнаR: 41П1Н2fL 

fЄn/raie. ~l"О\ubёranЩlе.~ВШmynніеа Ачшпе - ... ~ eqшпохіа~ 
'ліlliJi', ~:'Cn&ulфi.. : '. .~,. P~088.~ ~каqiйв3. \, 
. Лівія Щ3l1рва:.........а:,- Зірка;,.: '.' '. .Ліщ CIJP'!IIII~----:п-:зrрва. . 

Jnвi,. вїзирува1lllJl-:fdеm. .,Л~ IRCIUOpWiJШ;~ / -rщypnє-
JП..вiя b:i30ba-іdeпL. CRaЯ JJ;l!imя/teUuriscЬеr Streifeii/rai.e 

, JnвiJJ: вуап.ЇВ-JI. вуза.ова. . (li8l!e) tellurique.' . 
· .J7ін.іЯ Bga;uitsd.· ФС;-8Y3JtШ" ЛФа.6З9/ . ДіDВeІ1Ь-3ОРЯ .3e'f1011a. , 

.ІІИВИИ )"v,OВ / . Knotenlinie/ligne 'des Лі(!!О ~Г / .neтo/Sommer/bte. - Час _ід 
. noeuds. - Лl~1!ІООО сонце:ноpdтч оо ocиu.ьoгo .. · 

... 7Інlя ~чна Q!к=/reoд.еанчесЮm .;UI- ~Р.l1!IЮ~' є tu:троltШfrute літо:. 
ния / geосЩ:tіscbе ,Linie/l.igne gWesi- ~t~НIfЯ; .аітоПlОТ ·А. /вре1ІВ8сЧИС-
que. ;. . . ленне; JlетоИСЧИCJIение /_ Zeitbereeh-

.,,7І:інія &4ШркацiйRа XH;-poaдin6вa/ . попи, Chronologie/chro)1Ologie .. 
· .:JehркацвоКЕЩЯ JIВнии / Demarka- Літощот---піточilcireВ1Ul.. 

tionsJiniel. иgnе de .иmarcatiоп.--Дє- JUчо;Uр-аcrpoooг. 
,.. ..аРllilЩіr1нa а6о роадіА.6ва Аtн.ія про- ./1ун денниA---nyra Хенна. 
ж6дumь &лiJ.lШAf. lЖгdlfо •• ч~ри Бєрін- . дук RЇ'ІRИЙ-дyra вічна. 
(ІНУ прот6"11' . ~'унаQЇI[---:,:v:іCJПIЬ С'ІІио,!(ИчииА'. 
Ліиія 3ЄИНЗ.--..""J.. теШОРИЧha. ·Лyua.тИ-,...JIII!ТЇтв.· 

.JIiHi.'} 8ip~I! ~аб.64; -- сп~ям.6ваииs:r ЛуіІ:---npollliкь 11. . 
Cek.;---DІзова Мз",.91;-иАці;Іу Мх.л. Лю.ч.іН6аIdсть(-ностu) Льв. / "'lOIIRно.'1-
65; [---&і.зирна Мзл.90;-віаврувавня иocn./Luminqsіti.t/{цmiпosit6. 
Мх.л".65] / визв,R8Я ЛИнии, - наведе- jJ)oвеж:.а астро~чna~ .~o-
'ния / AЬsehlime / lііЩ! visuelle. ВОМ1чна. 

Ліві'я зірва-."1. ко..·іі!lta.ЦЇЙиа. _ .11ювna ае!llна-труба. 3еІОІа. . 
, .. іlівія";-30Ру'-іdещ.: .,,"]юнєтз-npoвUвиця---:, труба-провЩ-' 

! ..І71НIR IW.JlЦfQЦI4на;---гОРУ Сен.;----зірна ниця. 
ГІі.С / КOJIJIIПIal!иОИIJ&Я яи.нияfКош- . ~"юнета прО3і.рна-тру6а ае!ІВ3.. 
таtionsНnieЩgne de collimatio,n.· дяда банна / нуnOJ\Ь..в: ЯJOк / Кцрреl-·. 

...7iHiJl IЮрбllШrьНа /корональная ,линияl lade/trappe de la eouроІе. : 
KdrO.nal.strei(en!raie соroпalе. . маИДРІВIа1~I?ЄХil.. 

_7іl.l-і.ч. ..w.p.curoвulflfa lиебу..""J.ЯРflая днини! 
, . • • - . ~1lana Граб.11;, нарта Граб.З7 ! квота! 

Кarte/Carte. . ~ 
!4ana земних піаКУn'Ь--flJlякіl'.1Ьоб. 

Мамаор_ /звєздцая кa.pтa/Sternkartef 
carte ste1laire.' ..' 

Mana.нe6kнa / кебесиа,. taP13/Himmels-
. karte"!airte c&este..... І '" 

МаnrirpафіЯ----мапорвсуваиия. 
МаПO!kqJіи---мапоміряНRИ. 

AlQJjD-V/р (-ра) СеІС,; кар70мёІр (отра), 
каР'ЮNerp/Каrtоmeter/са.tom~tre. 

M~.iP,ЦJUI. Сек.; ~пометрія; ~pтo- • 
~етрlя{картомe:rРИJl/КаrtOmеtriеі car-
tometrie. _ 

ManopиCHиt1 СеН.; каРТОграфlчкий /ІаР
тографичеекий/ kaJtographisch/ сапо-

, grap~que.-Manopuelfi npo~цi1. 
Меорucgвdнн.ч. Сен.; lmpm02рафія; 118П6-

. rpaфіи / ка.ртоrpафflJl / КAri.ographie.1-
еапорры�.. , . 

'34-:re"4:m •• IIІII)::..v,1І. К-,,,,, 
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1-; 

м __ дi.Шu.н4,"-11іаи14 сек. ./~: 
теаьваі1 JI8IIDIIIa/ TeiJmascbine! ша
ChiDe· t d!vWr. 
маш8ва ш.пьва-м. дiml.пьва. 

' .. Afairrkbk-DПyВ. .. :,-. 
llaJmlви IСОJШeВсацій8llЙ ~ :nny&-

3рїВВОВ8ЖІІІІК. . 
м.,їmrви ИОВЇ'ІІІІІЙ-хитув Cnжко-...... . 
Мsuпввк еекyиnoвВА--хитув секун-

,IlоввЙ. . . 
Межа пo.s.ибок--rpаивШl п. 

Мt:1IItU8iРlШй І' ХеЖПУаВеЗД:ВЬІЙ І zwї
, ~-; Їnters1deral; І intenideraJ.,' 
іoterstellaire;-Мг:ж:шlрнuil np6cmip. 

мeж:шtAшсbпJш.й/)leждyпmuIeтв..ы� zwi
sclieDрlaneta:r "inte:rpJan'tai.J'e • ...:.... Ме- • 
;WWUШфnна CIJb.IItrю. Опір .межи
маяhnяого середtJ.uща. . 

Mєpe2JCВ reoa:етри"ва - с.ітка ;:ео-
lІе'фИЧна. -

Мервmяв-....:.шВ.і(евник. • / 
МеРШJIВВВЙ---пiJщевв:вковиЙ'. -

. .Уеркgроосгредliо.uЙ; ир.tWценmpUчНиіІ.; 
:мериур~реnвi;й І reРJ(~)ЦевrpИ"llе
cюt:й/hennоzeпtrisch/hеrmосеlltJ1quе .
мєр"uріюир«Jм шupoma .. 
:Меркуроосеред:вій---меркуроосер~д

ковиЙ. 
)fer-opоєкція. 
Мет нартmpaфіЧВВЙ:.....uрoєюtip ха-

оор.сва. . ",' .' -.. ' 
Мет ку.nяC'I'llЙ-iIpOЄЮIя кynьoвa. 
Мет IL'1ОСНИЙ---upOєкuiя 1UI0Сна. 
Мет DозеJllll!Й~ЄІЩЇЛ: позехва. 
~eт стереоrpафlчиий-upoвюuя сп-
реіаФічва. . 

Mer риЧ'ВИЙ-ароєкціЙ'куш.оВ&. 
Мет рОI'дввJl-прoєюDя сферОI-........ 

Мemt6р (-ра) Ог.ФI31; ЛМФІV J 
• метеор І Meteor І mеtеоre.-Дus. та

кож. Зоря лєmЮчa.. 
М<11І<Орйт (-"..;) Л.ФЗ.653; Т.lI.8Бр. 

53; І метеорит /Meteorit/meteorite. 
МеmеорuПUlUЙ/ метеорЯТНн8jmeteоrischJ 

m6t6olitique. .. 
М~Орн.иЛ; .veтеороощГ / метеорвы:r 

mel.eonsch /.met.eorique. - Метгорні 
~.Hi. МгmгОрш ааА.і.ао. Мгтеорний 
nМJrK. _ . 

~ МетеорОВИЙ-,м:етеорний. . 
МетеороСд (-&) /.м:етеоро.ид; /Met~l~/ 

mettorotde.. І _ 

Мет.ча---:JCOlЩrа. .. 
"",ЧеrОn-СПосі.б. 
Mei.Oila· !ІИфеРеНцїяnь;ва ~ ..спОсіб 

• Рl3И11Ч5.:О8ВЙ. ..• • . 
Метр (-тра) н.ор.tu'iлыtй Граб.l23/нор

.. !оІа.пьвый Метр І Nwmalmeter / шеие 
normal.-НоpAШ.tьниЙ .-тр 1М~6-
8Уєmься в П~.щj Вurеаи des' 1.011-

. gіtшUs. ., 
Межан.іка Idесиа ,ХК; ЛС4 / небес

ва.я lІехаВИIQ /Mec~aDik des 1i:1JnnW.s. 
IillDmelsrвechaDik/mkani~e ЦІеие.
Завд4ння нe6knor ..w:zdШw еnр6щу
~ 1f.tpи 1ШlеАfltori нащи lIAOЩ 

. ..ucиcеmнщ ор6fЛJ бо n:,,6щі eJtainтUliu. 

, . 
Ивi'oтiивR---loпт. 
Мвroтtrв:----мвniтв • 
м_ J:: / свш.Во ".l'цaDЩВЙ/ 

stark scbim ... md / fort scшtiUaDt. . 
Мrиmilfюr ТСп.6; .мшотlнн.я Т; бті

хаllll1l 1!NФIV; Сп.6; ХН; / мерца
_ / Ftшke1n. Schimmer, Fliшпiernf. 

scintillatioD. 
МигmЬшя баfJ.fШ /ХpoJl8.тичесное _ер
цаиие / chroma.tisc.bes Funkeln / scin-
tШa"\іов .cbromati~.-Dpu дocm4т- ,
ній 8иіimnіа 8ідда:л.і nAQНhnu: ,'Я8Ая
єпu.cя "'ба~ AUШQUш.я. чatO.Ii .елЬАШ ... 
-в~. ~.oO о· 

Мштlnш Т;- .. шотlтu 'Т; 6.44.кamи . 
ХН; JJ}"ПаТВ (ПереяСІІ8ВШ.) /_tpQJ1ТЬ!· 
sch1пunem. tunkelп/ scintillег.-Dлс:
~иш .. штйть. 
МигувєJtь-зоря Jlетю'l8. 
мир~т. '. 
Міh-роиеrp базовий - м. ОСІІОВО-

вий. . І 
!dU<ро~р(-тра) би.-.. иn / ~ч
выйt )(Иь-рометр 'Сек. / UDpers6nUcher 
M1krometer J micrometre lDpenonne1. 

Мі"JЮ.Ilhnр tгwunoeuй;-шруб6вВй/ВИи-
ТОВОЙ микрометр / Scbraubenmikro-
meter/ microQletre des vis. 

Мі"ромhnр "ільцesиЙ/КОJlьцевой микро
~eтp / Ringmikrometer / mici-om~tre 
annulaire. _ 

Mi"po.wemp "оловilй / Ь:Рyroвой МИJфо
)lетр І Кreismikrometer 7 тіаотеие 
c.irculai:r:e. . 

MilqНМlbnp нипuroвilй оІ'ІМФIV / И8тя-· 
НЬІЙ МИ~OJIетр/Fаdеn- (Filar-)Mikro-. 
meter / Шlсгоmеtre Шаіre., 

MiKPQ.JChn.p об 'єнтигний / 06ьектввВЬІЙ 
JlИЬ-РОметр / Objektivmikrometer / шіс-
rOtnЄtre d'obj~tif_ • 

Мі"ро.м.hnр осн68овиа,«- 6дао~шй /базнс
нwй ШfRpОМетр/ Вasismikrometer/mi
аОшеие de base. 
Мікрометр шрубовий -- 11. tвинто-. 
вий ... 

М~НРО~В~ЧИТdИЙ--~.прочитниЙ. 
Яінросноп ВlД"ІИтниЙ-іdеm. 

.'li"pouїOп( -па) МУflЯр.чиЙ;--очниК6ВИЙ! 
,оКуJl.RpВWЙ минросноп / Okularmik· 
ЕОЦОр / microscope oculaire. 

Мікроскоп ОЧНИJ.;овнА-и. oкymrp~ 
ний. 

Мі,,/ЮCl'Юп nрочшnнilй;-вuчuтнuй СЄк. ~ 
відЧ8fНИй ЛЬв. ! отсчетВЬІЙ М:ИJфО: 
eКOn / Ablesemikroskop / microscope de 
lecture.'.... ...... 
. Miba--га1;Ьма. 
МіИЄВJUl--іdеm. 
МіНЄIUUI часткове-затьма частица • 
Мінитися-----затеIf.НЮватися. -

Мінута (дуги, иута) НСІ / ""'fCYТ8! 
Mlnute / miпute_-Вuдwщй noперtч~ 
нш:. Місяця дорі(J1fЮЄ nриблUaно зо .. і-
нута.м дуг. (30'). . , 

. ~иyra-ХВВJIВва. . 
Мінjnuшй Сек. (аа КУТ •. n:угу) : fМИвут
, RWЙ/. Мinuten-/ .de miпute.-Rілы~~ 
.• п.'ятwr:iнfmнwr: пОдіАо... . 

Міра кimIeвa--eтaт.OH к. 

, 

Mlpa-МрJD«lllllllt. . '- з5 

.!dipa правD.,;lьва~и BO~Ь-
lШЙ. .. 

Міра pBcнoвa--eтa.nьoB р. 
~'lipa/_paJMire / Ddre.---3ti .мірg .. dжe 
npdIити кdжний дa,irbtuй. at-МНйa 
пред.меm; І . '. 

.\lіще 8идr1Are;----п~jрие Лц. /8В;DJxoe 
иесто / schein.Ьarer ort /Ііео apparem. 
Місце геоце~вчве---и. 3e3Ll.eoce

pe)UCoвє_· . 
·.Місце . ~.II.JI.eO«редко.є .CeK.;~oce

ptдHЄ Льв.;--гtOченmрUIlUfe Хіі / гео
ценtpnчеСI>ОЄ хєсто / geoZЄDtriscber 
Orl/lieu gООс:епtriquе. . 
Місце зеXJIеосере;tие-х. 3Є}lJleoce

ре.акове. 

Місце НОp..llШrьнг/RОР1lаJlЬВое 3Iєcтo/Nor
maloi't J Ііср поnoаl.-Вuгн.fIIl4ючu 
nі,мНі .... KO.II.emн.O[ ор6іnш а багатьох 
cn«:тгрЬюень. сполучйюmь кілька спо
с1l'lepblaшь У mQIII: 3fане uор .. tiльш 
.. іще. ' 

.місце позіРllе-)l. ВИitЮ!е. 
Місце спрlJвжнє /истивное !оІєсто/wаlu-er, 

Ort/lieu паі; situation reelle. 
Jlm,e уявш /фикrивиое )lecтo/fiktiver 

Orl/ lieu fiсtif.-Визначаючи орбіту 
вiд"pUтoгo нєбесиого mіл~, спостере
ження авОдять бо UЯ8НОго .ttіщя.....:,о· 
сиз /ictus. _чгбто ао то"",и перітину 
~'l(hці eIi.li:inтиKи а :юро.вdм npO.veHe.t4., 
що йде від ті.уа ао .wіщ."І. спосmере· 
жгння. 

.\іJiсяцteиd Г./.;:к)"иинЙ / Mond- /Iunaire. 
(Лорівн. Міс.'lЧНl1.Й)._l1ісяце.е круж/мо. 
Місячиі гори. 

.l.fіс.яцеана(JЄЦЬ (·еця); СІ!.деногр6.ф (--фа)/ 
СЄ-"1енограф / Selenograph / seleDo
grзРЬе. 

."ІісяцеSн{івство; селеногр(цfjія / Се,1ено
грзфия / Selenographie/stlenograp1rie_ 

J1Jіс.'Щеосеред"ОвuЙ; .м.іС!l.цеосередніЙ; (2-
.і!еноцetunрЙчниЙ Се!>". / селеноцеитри
чеСh-ИЙ / selenozentrisch / selenocentri
que.-_lliСJЩеосергдкООі суря.дні. 
МісяцеосеРЄ:ІНій - :місяцеосере;:пі:О-
ііа вий. . 

3lіс.'Щг-СОНЦе.uli. ! ::І)"вио-со.:"1lІечвuЙ /lu
nisolar/ lunisolaire. 

Місяць (jlЯ) І / ::І)"lІа / Mond/Lune.
Ліc..:r.ч lI6t!U аа деа-три ~/li Ilосmа(; 
Ноойй "l-lrс.чць. а60 Jfолоди". 

Місяць (·чз:) 11 f.яес~ц / Monat / mois.
Двани.(tч·wnь МІС.'Щ'~ року. 
Місяць IIJ--cyr ... tВИI>. 

Міс.чць анО.lfалісmЙчниd .іІ~ФІV! а80-
ЯЗilистнческий )Іссяц/апоmаlistischег 
·~Іоnзt / mois апоmаlistiquе.-АНОAt:а
.tісmЙчн.uЙ .v.ісJЩЬ дорі(J1fЮЄ 2'1' дня.w 
18 иuлilна..м. 33 (2"Ундам. 

Міс.ччь драконі'Шuй фС;-З)Jіі"ВI1Й Л. 
Фз. 639,'--СМ:ОЧИЙ J"1МФIV / n:РaRОИІI·· 
ческий :месяп(Qraсhеnmоnat. drakoni
"'ісЬег Monat / niOis .u-aс!>nitiqце.-Час 
.v.іж двома nefJt:XOд~u' _"(іt:.чця 1f.tpea 
8Uг.лов~ тtJчRу авуть дJXlконі'Шu.tC .мі-
сяцем. • 
Місяць зві3довиЙ-:м. зоревВЙ. 

.Місяць 3fJороmиикОгиd;-mроnі'lНUЙfтpО-

ПВчееквй lІесяц! иopischer МODat! 

~~.~~~~ 
66ерт .iдНd<нo iJO plmlJдіннщ> -"а. 

МїCSIIЬ 3Jli.ЄА:ВІ:----к. ~ 
;1f1""". ...,_ Ceк.;-~ 
ЛМФIV; ХК; - зві3повйй . ЛФЗ. 
638;--сидерfйllВЙ РНЛl65 І CQepи
чески!l: xєcJIЦ / siderischer Moaat/mois 
sideral.-30р6шЙ .Nit:яaь JCOpOniШШ1 аа 
cuнoдц'UUlй CJШ.г1 на два iJнi. . 
~ісяць Недобір - Вi:DdВa 1I1~ 

м;:;щ,. НОВИЙ~iJDIiва :місяцеВа І. 
.!dісJЩЬ CQеричви:А-м. зоревв9. 
Місяць сид.еріА8ИЙ---іdeіа. 
Місяць сивода.:1ыц1-,,.. . CItIIOПИ .. -

вий. 
_l-Іісяч~ сuнодWuшa Л.Фа.499; .аушЩі.а 

Сен.; х.ісяць . СИВОJllйвиA - РНА.164; 
[-<Ивоnaт.иий Or.Ф.l4Зj 1-;фпш11 
)lесяп / syoOdischer Mooat~ Luna:tiQtl! 
mois lunaire;-sуПOdiquе.-----3аc:aнoдlitt-
ний .v.іс.'ЩЬ від6~ikrac.ч &ten ряд MiCR
чteш гідJII.Ш. 

].lісяць свно;tійввА - и. синоди .. -
ВІІВ. 

.!dісяць C}J(ІІІИR-:'І. n:раноlliЧВВЙ.· 
~fісяць старий - Ві,:(.'liиа иісяце
ваХ. 

~ісяць ТРОDічви~-». звороmи-
КОВ1lЙ. 

Місяць У розі---вi.Dd.ваJliсяцева ХІ. 
_llіс.'lЧНиіі І Хіі / зуtIный / moDdbell. 

MOnd- / de Lune; Junaire_-..i1lісJNНQ 
ніч. (Лорівн. МісЯlplrф.). . 

JliсЯ'lJfUй 1I/)(ЄсячвWn/МОD&.Ь·; lDODat· 
НсЬ/ meпsuеl.-.lliсячна нgm(щія. 

MiT."1a~Ko)JeTa. .. 
MiT.'Ja l>о:МЄnI-хвіст кQ).IЄТВИЙ_ 
:МО."10Дин---вїaniиа МісяuеВа 11. 

І )IO)'eIlT-ГО::1i-lН8 П. . 
-'/о.llент (-ту) аажод6арй Се!>".; ХВМИ за

~O;ty Л.Фз.622 / :uо:мевт заната~· 
xo;ta / :Чоmепt des Unterganges/mo
ment du сс;щсhег. _ .v ppc~ 
-астрономі'Шtмl.у "а.·1єндарі 'aa:zoaoei і 
сз:одОві мо..,l!нти д.t.Ч С6Jіця. й Місяця 
д6.но на кО:нсниіі день pOIqJ дд .. '! шuроmil 
б6""~ 

.llo.W~llffl cxoдt:Jвиii Cel> . .- ХВИ,."1Я сх6n:у .:!. 
Фз.613 ! )!омевт восхода / Moment des 
AufgangeS/l11oment du lеУеГ. 

:Моитуванкя:-)"ст~ва. 
j.fрачвість-)(;Ря:ковива. 

.1lряковuн(; ~"1.Ф3.&32 ... · .iL,,"Ф.IV; M.oJ. 
}і71; Р.З91; :мрачи:іc'rь (-вости) hЧ. 
:мрnКОВННR,R РНВс.15; ітухаив:ість 
(-ости)' Фе.- ~; Чр".,5; .'\."1 .• 14.
ХССТ. 46] / трlaив:ocrь / Nelм!l/ 
nehuleuse; nebuleusit.e. 
Мр~пва безвllJlRa - х_. бе3по· 

статна. 

Jlp.'UrodUНu. 6e.:!:J6cmamн:a CeJ.;.;---безвIiд
на;...0.....безф6Р)lа/ бесФО-lхеИВaR туман-
110сТЬ / amorpher ~ebel / тbцlеше 
aт~be. 
Мряковина ~pмa --:- .~. бe:mо· 
сщma. 
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меРе і Zeпlthriсhtung / direcl.ioJI 
%mit.bale. . 
Напрям ~ери"іяи""А-н_ Jti(JJ).eИН"~ 
·ковнА. 

HCftJ'1lA nr.(Jeюшко.uі1. ee...;':'-.,JU!pu.Di- ~ 
яннца f папраL&~Qие ~ерндяаqa/~ 
ridianriehtung / dfrectioJt du "тссі
dien. 

н:аРИХТОВ}'1І:~'tИ, 11арихТ)"D8ТИ -- нй.~ 
80ДИТИ. 

На «ЇmQ.н,.y ХС / иа paЄ(lBeтe'l mit derц 
Tage:sanbru~h ; а l'аіІЬе du jour; , la 
poinW du ІОЦТ. .... 

НааіТЛЄІОО'l- -вистава. . 
Hactaba--t1R8m. 

Ншnuuатu, uастати (38. ),liспц.ь}/иарО
ждаться. нароДlfТ'htя/ eintretcll (vom 
Мondes) .. 

Наcra8.11ятн---'нuоднтп:. 
НаЖиА (-лu) ~к.:JJnmu,.u ХК' кам()
неRUЯ~. ф5g'" ! ua.кпои~ 3lWіиft
ТИКА І ScbieCe (fnkJination) «Іег Etlip
tik..1 obJJquit6 de }'bcliptique.-НGuл 
(llfДштuJiOU cmqlt(SєIUnJ. nриб,яШltf) f.], 
tmyneIil 2'1 ЖіН:!, ... щ. ", 

" НІЬ:Ш ор(іlт. i~. ·.~·I ......... ·"'=h- . 
Scl1iete ,(ІвШnaиоп) der .bЮfacli~ "~':;';;ввa. <~r-~~:---~~r ~~ 
n:aisoa4k.l·orbite.' , llepНн~ ~ ,/~ ~еи-. ---ре..... . . Ct'/!O І _tищglоІ_ЬЬоІt. І і ..... Ііц 

Нa.цi.a .. IlltIUl~. . medsudle. .. -...-
Иац1лJOВaПJJ~Орекик, > Е~рifшісmь ltQ~a Iaa~~ 

Н~ш1!аебе<::kWА/НfЩ.meJs.-j ~lest~.- ~oe, . иера»eRc11I;O 1 par8llaJc:t1sehe 
. HifJkR.a N)"JVi.. Ile6kt«a' 64ня. H~kna Ungleiehbeit / iМgaliN раraИас;-
.. -. IJц...·. 

ВЮо Лик."; Xn; / небо І НіПЩ:Ю}'j сіеl. HepEsнiclnЬ РУЧ Ce~ ,/ В~ВСПЮ J(ЩS_ 
Не()о вдеиЩІИЄ-К • .і1еаие. 'lReкuя/ВеwegungsuugJСlclШeіt t in4p-

Небо дtюu:;~ніtшt.« l.JIReDKOO НеБО! ІНИ du mouve;ment. . . 
, Taghimrneljciel du jour. ' .. Н"Оюv.u.Нuй, У; бе3 C6ишr смж fбес-

небо :,J8іздИ<:Те--н. :Юрлне. с<):tиечйЬ1Й ! sormemOs і saш' Solei.I,~ 
'" Небо :npw!-idem. . -li« шWняшн.і.ч б4чі .Vt/JЖtра .А«1Є 
Небо 80fY.fН* Чрк.65; ХН; ФС;~lр- ntШyвdтu Ifk.AU'«!pamypa ~m~ 

не Сек. '-oUmдпеие" ФС,.--авїзз:tiете 1(000 Щ'Oenюру. 
" "'1МФIV І ;J8e:J;a:noe небо :' gestimter Н"nОкіі1. {-"ОЮ).(f11lAtOC'jitрнuU/нecnояОА-

,(Stern-) нtmrnєlісіє1~WШt.---3.мінu 80- ети"е ат.мQeфЄрw, 1 иf1Ї'U)le der 'Atmo-
р.'ШOWнеба nрОm.Rг(U,(рОкулегКfJ $'.че<j- $pnlre :' troub!c de l'a~Mre. " 
lIУ~Я ~lmнШlt neрtACіСІШМI &.NAI. fhсхідlШil': l16в:(rCХ\J.1ШЦ.11Й l U1cht ""ці-

Ні60 н.~e /lIIО'1ИМ ие()о ./ ~achth1mmel;' ,st~igehder І чuе nє $є leve jamaisi tou-
, . ое.іеl nocturne. jours ~ch~.-Ha m«uіЧlfD.Af.У бuуні gci 

НеБО ():ІвіЗ'д;teие-~н. З0рлке. J6pi s nі.дbшa.tt .іdз:uдDJt ,u;t'XiiJni. 
Небо nіедею.е/южиое неБО / Sildhtnullel/ НеUЕЩТрОвіC1'fo.~~цеtlчш:цитет. 

Сіеl _u$trale. Нiнnrш 6і<ША CeR. / БQноеаn пn'/Seіten-
НtlЮ ni8н.i~ !І.'евернос liеОо! ~ortlhil1l· faden Іrп lа~ral.~сfюtтерt:н«.ні .tW-

тel/~iel 'ООШI. .шfюnu nepexiiдfj :юрі чіреа 6i'fXi kUllII\i!: 
.небоові~"--Gaнн "ебеска.. :юddmn~ {)о "реіЖьо'і н4т'іU. • 
НeБOt:lЩif:~-іdещ. \ eЦпt1i'a Сі'ідxtL14fa/roрй::щsтa.'Іьнай wtn./ 
Небоск'nОQ-.обріЙ ЛЦwe.їСhungsfаdеn/fil ае' dЄcl.ina1$Ot'I. : 
,.НeбonаИ""-!lе.1ЬО<:n\Т. Нитка юд~"; t:teРТ1Н{QolЬИ3Я ниты� 
Небос:uи·--&l:Н:1І пебееиа. Stunllen!a.den./lil. I)oraire . 

• Hdif·1ii1. (-а) СеІі.; n~риеllЬ (-81111) ;црnНО. Hйm.кa .чіl<рі)-кітрооа.' ),ІИJ''-рОме'СJК1НRS.и 
вниипй ,"I'lьв.! tre6у.1ИЙ CeJ:.·. ! XebuH - НИТЬ! 11~ikrometrischef Fаdеп!Ш riUefQ~ 
от І xWbu1iutn, . ltеб"/,JtіiJ. і; n",tuiJ, m.ёtriquc. . 
стан ІН'СНЮ II агоmу і1.<lldtOtrQJщ;t; 6' у.м 0- . Ншrо'М щрух6Аш; нenо:tDUWЩQЯ HHn,! 
6'Ш' utW3еu.щіи,о Al:a.1Qгo macкg. f'шаdenjШ (i~(>. 

1іе6У~1RРНИЙ--·:ІІРIINОDИНRfIА. НШnIlt« P!l%dlщ/nt.Ш8ижиал иuть f be"'eg-
Ниахідн.М І ~ХОДЯЩМn j zirkulnpo1_r r licher Faden / ш тobиe~ - Рух,ми{ 

qui пе se oouche jзrnаіs.-С.чуш .. не"- IlUI1Vi(,f OO~ Utn!J .юі.1:ы�,fyмntu чш.16 
іЮ%ідн.Ш $ір. сw:н:mережсJtь .:орі іМ:Uщ.IltI)Ї бttунА. te 

НС;ЮРSUШЙ' У; бе.lзlpuutl Сєк; беЗ;JlірН!t _ nіQхОдlfЧl! (}u.lelOO nі8QUиt.ша. 
у (6е;І:3орянии емт1.' і)е:щкєз;:щhlЙ/ llо.mlШ "рШн.я. СеJ\.:'t;редияя НИn/щі tt-
!іtеrnlщ і ~n$ ~WНes.-Н« ,1tо.ujошilt lcrt>r "f-'nflеп/Пl 1110)"<:11;"' -«о тіlіец. 
Дорd.aі IЩmрtm.1if.ємо Нll бепірuuі1 npd* НіІ< 1itід»іЮl :\1JСlщсва 1. 
сmір, mallt дfaн.y Вуглё.~!} ·Я.МУ. Ш8~;lір'-··рі.Jt.МО,· 

НеАСіСI'l'WЩі1. У,. l~іс.яЧП!fЙ ГJ :бе:t.'LУtl- Ніliе.lюванн'Я· -ріl$:июваUI1Я. 
1ft.ІЙ І Jnond1o!>. mond$€'heinl00' ~n~ Ні9l.';JЮВUТtJ- ,рlfl;Нювати. 
Lune.-НеAl:іс."'NНО піч. . НI.ас.uц.іnШI#і ·-.рівНtoe:aJU.Иllіі:. 

Неnин.ісmь сер!;днJI. P;J,.I1. ПСl12Q' Ні.t'~1и!tiн -ріDШОВ3НИ11. 
СРЄЛКЯЯ иєvвереННОС1t..' щitt1еre t:n: lІі'l 6;.10 і Ue.1,HI Иl)<u.,/ "'еіSSllзе:ht!цuіt 
sicherheit І (ncenitude Іщ)\·еlше. 1,lant;!1c. flflUЩС 6і1lи% I~OI(CU ни 

Нерi.tnШ:mь (·uocmtf) .:"ова 'VвеИОIt()(' НС- щfсmдесlimі .• ріSшм4;нQШКV сnосmе-
равєИC11tO / sekulart Cnglel<::hheit {іп~. ріzаJ(1mь Ф/:нсе 1J1lpiUШJ. 
galiu Шu1аїre. lli>j Юр."Ша :1Е>". 1:! 3;/39є:l.:шан ilочь/gе~ 

Нl;:рібність &fго:шіющ Cel~,;·--::louro.. ."tir"te ).;aeJ1L! Ilull "toilee. ~·З6р!Ut.оr 
часиа/qеравенC'1'SО (ю.1ы1гоo nepno;ta . ll-t..Nіс,'t'tJtоr и6чt А(ОО1СIlЦ cnQCmcpl~mu 
}angpenOdise.he Ungleic1.heit / in{ig-.1: йвuще :,ві/ЮІОр'f3liC1tlnо C8inLIQ, 
Htt1 а longue period.~. llіч..uі"с.ЧЧIІЦ ЧРК.6~ / ;lУlша>lIIО.I":ШОlld_ 

H~piвHicть ~Оsгочаt;на· "11. ;{оnго" Iwlle :"з\:ht 'lшіІ. <Іс 1.оnе; сlа ir. de 
зміюш. I.une. -.JJi;нс ttерщою та (JcinіШIt~ 

НеріtЩість е.л:іnтUчна: З.lmн[Тиqtч·h'1l"е ""uдрою nеріооа Al:lс.'t'lIШ% 1fочеu. 
"epaвe"cnto .' eUiptische Cnglekhheit: .. llі'UlUtlIR6'ltIOЙ, ~acM- !nO('turne. 
іпеgзJit~ e1lїptique~ 'ііоВа- -<юря нова: 

Hepiгн.icm1l JЮроmкоа..іющ {;.ек.;- ·'HQI)OТ- Hitвa..:, "08ИJi,--віDtіиа »ісмц(> U;i І. 
КО"І:Асиа/lteр4веиство :\1a.~oro 6('IШ091 НОВОрj.fчя-··рік иозuЙ • 

. kur%periodi~ht U"gleichheit 'inega- H()80pi'fqIJh.-~lЦОріq:"их. 
ЩЬ А 4:0ОШ pt:riode. HOfttn ~нlto('. .. 
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Oбropn>a в~·шиа-атмосфера. 
()б!'Ортха н:оиетва-----обо..'10иа, 
Об!m:к---іраАіяція. 
Обдимаuwr-іdt:ш. 

бб.pm (-ту) 1(1'.); обор6m,(-mu) JІМФІV; 
Чр«. 18; обертаННЯ 1iPR. 17; Ф. С; 
lpO'raція P:t., neH5t; ~YЖnЯ:""R 
пи.:Н.9} ! врашеаие / Rotation, (Um~) 
Drehung ! rotation.-f.')mpm &&1і на 
п ос=і мfJllЧUItЙ.Є Йfuщa і.Ю6оє6ю руху 
нtбtt:жJі кулі. 

66срМ 11 (1\);.... _РОТУ ее,,_ I'p,,~. 
_раweвия / Umdrehu~it / durfli de 
t'OtatЩп.~pm .юnlтеpt1. на t.l<ШІ 
ріtШuq~ оорі4НЮЄ 911 5Бт. 

~pтi.uдiиtuu Сек; Оборот UOO(pH.uit 
'< JЦ.В~ (-)tI[ИМИЙ Св.Ф(3) jlmiЦfM<>e 
вращеивє І scheinbare ~оіаНОП /rota
иоп ap~rente. 

064рт аориuа СеН.; ОборОт сиперliчюні 
Ри.. ПСП І ClI':':СI?ИЧecRое вращен"є' 
siQerische RoLation / rot.ation side-
rale. " 

6~pт сuнодfJ.ЧltuU І СltНО;:(llческое 81'11.
шение / synodischc Rot.ati(fR І rota"IOJ1 
synodique. . 

о 

Обеpraиия--оберт. І . 
06ерm4mце.ч; обсРR}'"ТIIСR "l.Ф~,,' Чрн. ft; 
Фе; ХС, НРУТ(fТJrСЯ фе " Jlращать- \ 
Си/rotіеreп. ясll umdrehen /tourner,
&Arлц обеpm/lcтfм:Я на "оСи осі $ ші
nplUCi 3 .г(аООу на czid. 

Об's~ (~g); nредмtm:и" (-~) CtitC: 
JUЮIO 'предмётt!e РИА11б І oo-ьеlтІВ / 
Objektiv /objectif. • 

()бі? (-гg) І .і"ІМФ; h'J)}-женнл РИА9"С 
обраІРЄнпе ! umlauf " тЄуоlпІіоо.-
1\~i 3аКдни С17ІОС1tюm6С.Ч & 66іЦІ 
l1JI'Q1(em . ИQS1W.:w Сднц.'І. 

Oбu)ІІ; час Обіг .... Сен...; /8~!4H обр.ащє
КIUI' IUm1auIze1t / duree ее revo1uHou; 
temps dc J'Є"\'оlutіоп.-.h"вадратu t1.tUI* 
Il~ оошtl вііЖоо..'Un6С."f. .~ }(у6U 
сгрЮнiz8і~іІ. і .. "id Сt.щqfJ (T,wmiu 
Kinм.piB гшroн). 
QбїГ-Qрбіта. • 

6бt""<.ШО.АСаяієmUчнш): ! 3іЮшl.'ИСТіfЧt'
ческое"обращеиие! anomalistische t:щ. 

А}ацf:сеlt !revolution anomalistique. 
uoio: д~"ОliіЧJjU/} ! драl.;ОНИчt'fжое оБJ)а~ • 
Щеqие ! dr:akonisc:ne t.:mlautteit! rV\"o~ 
luLion dr:aconitique. 

Обі.., 3tЮРОЛ1lfшо6вutJ.;-mроnіlUШй ."1:\IФ/ 
ТРQПQческое обращеиие/troріschе t:ш-
1аuf:сеttfrЄ\"оlutiоп tropique, 

иоn / de ou.tatiOo.-IIgma:чі4ні JtOJШ~ 
~~&tki. 

Нуmdція ЛМФIV; lко.п6аивл ae:.кof 
»осі Св. Ф. 601./ н:n:aцияf!\'utatiОD/DU-

tation. 
Н,Іm6qія .мl€tщева І .а:YUИ31f Н}lТaцюrJ 

Mond.autaHon j ouution lunaire. 
Humaцise .АСіCЯ"UUl/JCЄС8'іН8JI аутацик/mо-
naШсЬе l'utationjnut.atioo tneш.uеUе. 

Hиrndцi., piwt6. / I'ОZXоВ8Я ttyТa.ЦlJЯfjihr~ 
IiсЬе Kutation/nuLatioQ annuelle. 

Обіг ::;орЄвиu Сеf.:.;~iQерЙчввtt ЛМФ 
Іу / СЦ!І.еричесное обращение / sideri
sebe t.:mlauhelt/revоlu:tiоп sidЄra1e.
J~ gIOp.J4улі тphnьооо Іі inlи!potiНШ) .$а
к6щj .щі(ІQ й& nтх> аорт ооіг:и nдaнlm. 

ООn n6ениu XR І оо.'іaьtй обоpdt/vоl
lег Um1auf " l.ourcomplet;-entier; re.. 
volutiоп I.Otale. . 
06іУ CllдєричиuЙ-06. ~й. 

Обі" ,-:uшЮuчн:ult .ЛМФ ІУ / СПRодич:еское 
Обращение / 5ynod1sc:be Umlaufzett/ 
re'\'olution synOdїque. - Сuнот1"ч.шш 
Обіг lOninu;pilJ cman6вumь 11,86 рО.Н. 
Обіг тро.аічииЙ--о. звоpOт1tИнооиf\. 

ООіЮtnи •. QiSiгmu Сен.; Н~'ЖЙfIl РІіА 
37; .'1Сl; k'Р)"".mUти<:R С; І обemть! 
umlauien І fain: le 10uf e._Jl'ci nЛQ~ 
ніти обі?dють С6lщt е.л:і.nтUчнUAЦ.I 
орбіmй.мu. 

ОбігОвий!" обращеиию оТн<к:лUl"ЙСЯ/ 
1,;rn1au(s- / de reyolu1ion< -О(jі..,6еии. 
p!f3: планети. 
Обіжниu.я-орбіта. 
Обінmин -зорn :lетюча. , 

QБЛ.<l • .,іlJка: аврео..;lЯ С}VБ /орем ! Aurew 

оlе/ aur601e. ~6бр(l3 свїти!Іа оm6чеuuil 
облJUtівкою. 

060 .. tдш~ "?~irnиa; ~бгОРТli~ --ее},:.; k)'ч~ 
ма -СеН.} иа"lіn.a -Се:к., сЯйво 8p.1O~ 
хате Чрн. 60. п<іТ;'1If a~.H59 J 060..10'1-
R8 ROметЬІ, noc»a/Corna, Nebelhiille 
(eines Kometen)jehe\--elure coтёLaiп;
de ta comete. 
()(ЮРОТ-'рт І. 
Оборот >tнпм.иЙ --оберт ВЩlюшlЦ 
Оборот noзірнnй -Мет. 
Оборот сицеnичннR--обєрт зорооJtіі. 

Q6ра.з: (.::;mQUрШжuU ! отч.ет.'ІItВОе и3обра
ЖЄШ16 7 dеuЩсЬеs (t.lares) Bild І image 
rюtt.e. 

ОбрQ"if qomuщ"uu; ,-фо1>fi'lhЮ1U / фОка:1ь
ное II;ю(іра~"'ЄЩfе: FokalbHd (image 
fOt.ere. 
. ()браз гарнніі:-об. зОбрий, 

Обра;1 оl'lt16коаіfЖUU; meлeclЮлічtJuU / тe~ 
.'1е.еноnичесROе -'!::toбражеиие / te]e5iko~ 
pisches Bild,' image L(}lescopique.
Дамжnlрнuti Образ зорі #1 Ьuфро.lIt~ 
ційне Jtружальцє оmочtНt дuфРQкчіu~ 
-НЦAfIJ .кі.1ЬЦ.'l..WU. 

66ра.з д6бриu;· -гарний" хорОщее.- 1«)0-
браожеиие І guLes Вildjinщgе Ьопne. 

Образ ,;mutz;-Н8ПСЬЮlЙ / пnохое изобра
жение/ sсhleсhtЄ$ Bildfimage IDauva1se. 
Образ нenс.мusЙ-об, 3.1-'1:Й. . 

• 



: 

:с, 

': 

, ' 
І 

'і 
,1' ! 

І І' 
І 

, '. 
І. 

! 

• 

, 
І 
І 

І 

, 
! 

,:,,,,\::4;. ,:' " )-",'(НІ"', Г.).в 'Гi-~.o '. ", "-. )' -.--- --:;:~ 

' .. ';-." - -, > ,~""., - ф" -' -

""~ c....,;;k.? '+i'::';'~" ~ ~ ,', "- , t . - ,:,' 

',..;. , "-"J!Uf6щіrtD.prafi'.'і~~ 
- , t'1I<" 1;tIJtt~~, Вс -:& а. .41 ЧS ~bi~-. - ',; ',.' _- ' . ." ~'"",- '~/nC;:be:l~ai~~ , 
-~. $ '" 

;.; do"'~:xК 1.~/mitto-" " 'dtaire. -'.' - - , 
,,~; , п-.ttm r tt.tS"flt /-а b!Iimdt;~- оj.б_/о=: ......... '_tal} .. ">і- ", 
'~~_I ""=III.~. . -, ., taI;do!ram n._рбlп-:zщюк-

-PIIo&IlВНDW р::~_с~Ще не ouI'~,?Щ-
" "_~ia~1. " " ~~. ,/ .-
~Ima. .Or.Ф'.н,. ;ШН62; . хи, \~HB:Ii~ •. 
~ na }lрн.13,' 06""'rщя· ."1в'l.$185; о.:.;т(-тv}6iчtd!іІ{;оI<./ __ ./ . д= I'tIА9.">; ",,"... ЛМФ /V, scl1ide ·EeJeucb.tung Гeclaіl'ellЩ1t оы�--
л 3; .,')к.1311/ Бр.' 12; ОО;' .. que~-lfda'u.т, IШUWtm :ості ~.i~ 
ibid.J lоpбllта /Orbl .... Ваhnі<"'!іи.~ esц4s0t IЮfJсрrni даЮть. rпJ.нi при 
п~lU:lЦНi .ор6іnш 4fC! .ч6lю ~нAтЬCH , БIW"" 6i:tiinN. 
а .dло.... # ' ." Осе~rв-ОС!Єр~'Daі'И. 

QpI)im,Q oI'f6<:I.ц:1i:m.ш:1;-.....иcan6t~'Vf.i.tИа/абro~ Oe4.fJeit~ ;}ыl; .L~grtdкк.1. Мх. •.. 
ЛIOТИaJJ opбmа'!аbsоlUl.е Orbit.e.; OlЬіи: .. 66! цектриров~ j ntnerungjcentra-
аЬ$О1ое. " . Уоn. Е', .• 

Ор6ілщ trЩ.tШtа/lЩцахl1Я: арбита / sehe;'n- ОсерсЬ.1inш Льв.; rp:нтwsюnu Mao'l. 
.Ьоісе Вahn ! orbJte аррасеnи. 12&; оеермжуваТН!lJ;еwrpм:poвitтьjZen-

Орбіта 8JJ1ІОВжена-up .. , 8ИТ1U'Иєuа. therenjoent.rer. ' . , ОрІ)іта ~Unt.wuша 011.; - в.И.:J:081:t.'еВО! Осінь (dC'.t'НII) ХІ{; ! ~""!Herbst!autom-
Y-,,"'1IIQеШ&а1l op6uTa/wr!ii:ngerte ВаЬп/ шf.-;-АМІрО.Нo.Ifі'tНа tМіhЬ lnpи8ає" від 
orbil.e аllап~.-lд"ш ~ op~ осімьorю г-рі~н1lh.н..ч до 3Ш1'dotoгo сонце-· 

. 6lm.olO. sO.J(imti ~ nршmщиіtl m6ощі . <uюрОту. .' , 
, ,tpl.tii IU!.llUЧЬmу ш.UдJltіcmь. • ()u(6tia Ч:Т,(О; б4аа іЬіd.~3ИС Граб. 

Qр6іпю tіnеp(Юitі'СШІ ! rYJ:П~БО~1U'Ч.eCRa':fl 113) /6ааис / Вasis. Gтu. 'lIie/base,- І 
_та / bypel1>Oli<ch. Ьn / .orol'" ' Oиi.dfU* tdЮ mJ'JК _ану б63U "foitlН.rg-
ЬуреТЬоІічие.~l\.мU lW'«'.tIМ:o.a 1.UI1rlc).. ~~~iJIЮ бt)''lm" БМЬШУ, га fJ ,,"ідо--
l\Iu:mt> mш бiяt.шa 'м nину (lUШ'Шkf, 
;!!tniтa тi..иr 61de аімp6QлI:YJю.' ~ Oc1i6tioeuiJ. СеІс.; 66:aoou1i.! баавС1ША/ Ва-_ 
О іmа мl.nnШ'tНа! В:СfШ'!1tЧeсtoaR op~ sjs~Jde. Ьаse.~6с~щ) nOAip~ 
бита "j'.ШрUsebe: h / orbite- еШр- ocн.oвua Дана Орбітна-nервен" ор-
нquе.-Еліnт.u.щ/ ор6іта nA.QJ(imJl( бі_Й. ' 
.IId.ь> ptrll~W" ~ t>Р6іtШLW ~ OcItяJ'11oJш'tu--хитати.еи. 
(lU.чu. OcцW;:rIlЦiIl'-ХИТЗWU1. 

Ор6jffЩ a6'GJ:...Ha / ~«t~'шenяал орGиD! .• oesutц uimlhl. . 
gestwte bl1!orbite trou:bJee. i'Jm.ip (.... """''')/:'7':' (<>бт.. 

ОрбfllUl Riм4piSl:Ь1f4 1- He~II ' tJffИ-:L j V(jUn~ (JUVerture 
.~IK •• pJ.r"_ Orbl!< (ВаМ)/' (Ое1": 'lЛВір '~8A~ 
e.rbite keplertel1ne. ' н'bni ~ aиn~a дoPiвНJ()Є' 

OptJiтa cМOofd .. upуroвaя орБЬ:?а ! Кreis~ $13 .IOlli.lttmpo.м. '- ~ 
: babn!crbi1e drcuLaire;---ronde. Omsip ~сю.ш ! поаез:нОе ОТ&ераие / 
Орбіта 1Ю.JНJ/JtМi:tшtJ [П$ра60~я n&tzli OOnung 1 ouverture utile.-

оpбlf:ra !pa1'3bo!ische &bn /orbite ра- ' Cnoc~. ~ а тpg66ю на 
гаЬоliqш.-Н«xtи д9 /:lЦtnтц1Щ u I)m, .... ~_pg. . 
дomшtіі &гi~ _yг.t« fШЖl'tdюtn. ОчВИК-ОI\Y.'1лр, 

n , 
" 

/ JJад6wщe (Х); тОчна uQtlttla IfO<fШt 9Ches Paar І соирІе рЬуйqпe. - Фі-
na.:te1JИJI І F.JI1!aHspuntt І poJnt d 1пr. ВUЧ1іі Шlptl УІМОpJOЮmЬ op6i.mнy CU~ 
J1act.--.-Л~Шl:Р боліbQ. сmи..у .. 

ІМре ~poзt;у~на ее .. , /Урудuoра3- Ларс.А61rc4 ';JМФІ,,' ;' rtaрз..'1Jatre j Раrзl-
лe:tМ)[ЩЯ П8~,JscЬ:wеrtremthaге$ PWпI ' 1зхе ! рйrallaхе.-Сnр06U .lЮ.If.iтшnzi 
соарlе шиісіІе u dedoubter. :юриl napa.fШu с..іШlС триста p61fi1S 

• Лара :tOphtq I~Haп тра І StJtrnpaar / ш .1(&411 }~ixy. , 
~pb: d' btolle-s. ' Лаpшt.ама a&o.1JQтнa ее ..... - безцО-

лара:Ю/*І.Ї;-оtmiЧ_/()ЦmчеСh"аfl пара} rЛR;1wаб<со..lf1)tllWП nарап.щінс jabso-
, ~tis<:he$ ,Paar І coupJe ()Pt~i lии: raJ.1axejpara11axe absOluc. 
ЩU.J.Мі #Or{ ,'-«ж:уть 6уuщ D. 1lspa.la .. "C<! (іезпОr~,яд"9,,-П. абсо-
IЩ4llі.;мш ~"lStiJ 1Jдн4r; $Они grmd- о':І.Ютti8, 
рltJють l1'Юih <юрму пару. Лари.4ІшІ .ід ·t:..;нa j ()трuц.ате..·п.м:wА l1а-

Пара At:гlЮfЮ'дl6ьна: СеК. І~пtw()pn:.m:е~ plU..'talre j negati\'e Рагаl!ахеfpйraUахе 
.;ш:u~.,! пар,ц ! leichttrennbares Paar/ negative • 

. ooup1e (аеilе 6: d"oubler. Л~~а (ljдн6сhа Gek.;- п6гnндиа " Ilapa oпntчма--о. :ЮРО8а. н. І ОТИ-ОСh'te..'1~tfN;R napa.,"IJlal<'C / сеl,ц-' 
Л6.ра фіаU'tН(І /фlЦIIlfЧeC'Кa;Я Jhlpa'!phys:l- , I.ive .РагаПахе/ра-:аJJахе relative . 
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.. • - ,; BJНJIfbnнi ~ ma'6&pmu. П4анbЩfі , орІІ_. .'. "," . \ . 

, 

~ • :П.ааDe1'lOliК-1ІС7Рo:JOr. \ " 
.~b--iJD,JIeтa )Ш..1а~ 

• DАdщ<l" ...... aщio<t;-ФfwШ._ ~, ! фО. 
fI&JIbвafl '~1 Fota1~ (Вп:пп~ 
pШ>I<t.) _ .. / pla~ С_І. , 

'1lA6щa ~aJami.tша /t8u.кrпчеєR3я tt..lO~ 
ch~1 galalrtfsthe Ebene(,plan ga1ac
tiqut.i- Op6imнi ~i ~ійнuж 
СМIOЛtpOICItf)ttftfhш; 1Іір вtL~Шomь nU.J;:щ 
pд.uti~ рі.нrЮff)fQt.О а Мo1qктU't~ 
-JЮ1f) м4ЩUJ. 

Площа ГОРИ::ЮIl'Q·-П~. 
l1Jtouш eHNTOpOba-----ft. р'вни",ова, 

lIА6щQ ~'Ша In.,~ :1J(.lIЩ~ 
ТИЮf f F.kJiptili:ebtnej pJorn de l'есНр-

• tїцoe.-Op6iтu "іх дef'~ lL1Шіет 
f((ішого 'fiицdy ..wюmtrltc8t'ДUOUiі Hd:t:l{~ 
4Ц оо wЮщі ~wnmUЧНQr" • 

I1J1duta ;tірна-п. щ..цШа.цitt:на. 
ЛА6щQ h"щі.f(tlчіUна~·~ірНа Jkо..l.111~Щ~ 

l(ноltlt1iJ:Я п.-"JotнQC'rЬ і Ю)Шпшtiоm)~ 
el>enc / ріап ае ci:JШl1JаНоп. 

fi,I}outa ;wерmtiянна-п. пi.вз.t'ННJ1-
"'ова. 

llАоща Qp6imuQ 'n'1.OCJ;;OCfЬ оаН}IIТLI. 01'
, Ь1tаlеЬеne/ршtl Orbit.al;-4e І 'orbJte. 

1І.1.0ща ІІІ»де:НННІіа- 4'/:, пів;)е"!tJI ... о~ 
ка, 

JJд,оща nівdtuшш .. о.а; ..w.ерuОія.шю;-
південаuЮl ('.ек ! )reРИZ1ИОНз"Н''''tn 
П.:J.О(:};:()C'fЬ/ :\ГeridiопаlеЬеne! ріП0 du 
m«idieR.--Руа: mрежодdtю80 npil.1afJq 
tI nШ1сmЩКOfiil n.:t.tiщ,. -

lJдоща pitmi«a і ~·ро.евная n .. '1(J(:КQ(.~ і 
Xiveaue~ne: 1р18П du ntveau. . ~ 

!l,16ща PlllНи,,~a;--e1Of1dтopoвa. (~,! 
п.;}ос"ocrь з,,~а,' }.quаtorsetнще f 
ріап (,'quatorї81;·.,...Qe 1 '6quateur. 

11.'I0D.hl фф.'1І.lьна-n. ВОЛІищевв. 
1/.4:1.11а :чр."f1ШtJUшtа \.eN.;-т)'яіінна ()!. 
Ф ;)(); .:1",. 135 іТ;Р,(о1Н'IОЄ Пf[i'НОj-z.,;єUel
rl€ck/taclte nbbuleust". 

Л.4Uа СОНЧМQ Ce".-~"IIlUнa .1]~fФ ІУ: 
ФС.;.ц ""ОдНС'I"ое RЯТflО ! SonnєnТleck ! 
tache sotaire. . 
• П:tяц СОНRJtЩ8--П. СОНце&а. 

n:'''Іl1)[З T\")t"HRa-п. :WРНh"ОВинна. 
Л.і!'1,NUmU,;.<f r І покpwвaться ПJtrн8:МИ і 

I>iсЬ Rlit сіеn F1eckfll bedeeken,'5e coп~ 
~1'iI' de tacl1.e$.~ЛU;.:fя.mtnітUm-у Соu
ЧІ: JlOIrfшЮє noв(lдi М:utUщuє.я. 

ЛJf.'fН.іrА1I!6(j(-6tJ) і.7{Мф:"А.па зe1fк!іх іrї.IJ~ 
h-Y.1b'/ харта 3e31i!tWX по:.ушарuА / Pla.~ 
nііlоЬ tmappei m<'nde. / 

ПАяШt:tfiера ! n.:t~lІlRсфеtrа f PlanispMre! 
p1anispMre. І 

l100епь~і;r:)1ін8 яjСJЩева "оп. 
~РXИJI e.nlпсо'lJ:ut, ... ЬН8 - п. є.,.lі~ 
поо~ааі.,,_. __ 

IJ0t4i:p:z:н.'f Mi~Ha;.- ~.'1ilJt'6iJ:l"* 
j] .... ; О~.;--е.·JiIfсоt!IJ\.:IЬRа ..'1пс,П1091 
~t,;l.'DIПСОиuпьнаfl поверxhость tel1ip~ 
soidische FUcbe j surface еШрs.оtdзJt. 
Поверхня Minc::ob.ua -. П. е.:tїпсо~ 

І;mчиа. _ 
Л~fЖНf(~:;..~дЦс:nю:.rrис.Іll09;~ 

qfiEрйчltа ih1d. j <."ФеР1l"lfeCН8Я ло--

. _~~ I.~~.JLC F1~/~~~ce.' 
поверХНЯ: HY"I1JC'X'a--п. ·h"YJJ:ЬOII8.. . 

Пог~'( рі.наа і П'овєрхаость у}108ИR: 
-;rpoгemraH / ~і, .. ufJйChe і sШiасе 
d.e niw::aQ.." • , . 

ПоееРХRJI сферпЧна-=....Ь. Н)'дЬ0В8, 
ПоверхJlЙ сфероf.;m;lья.а-ц. *ІМ>

J;tnчиа. 

ЛOtlС~'f~~rдЙ"ll(і;-*роіlІ'ta J'lьs:.; 
();( ;-сферо~'''па ·Мз.їt.85 j СФеро- . 
It;ШJ1Ьиая цовеРХІІССТЬі 'S'ph~he 
Flacbe!:rurface sphёr;;idїque. ' 
Поseр:щя сфероl1.щo:-л. ,фероt:wч-

"'. ПOSіс·-стрЬшиця •. 
П08ітренКn-З0~Я .... СТІО"ш. 
ПОВRR--l. 8)~RЗ ):Еіс.цпєва V 11; 

2. від»іиа IIOSяа. ' 
1�0aopit- .... азоеіТ• . 
ПОВОРOТJmtt~В1Дcr}"Пнцtt. 
Поворотни,,-,.звоpumИR. 
1 ІОВОРО1Ші"оtllIЙ --QiЮ}lOТНИJ{()вИ8. 

Jld:z.лшt (~щ/) вuбіpltuі1 'R:JбnР8тельное. 
fI()ЦЩllение j Аuswаl\JаЬsorpti(щ .: аЬ-
50rptton $Єlccti,-е.--ВrЮіРIlЦ.й ftOUшt 
с:в-ітJlД е nfJQЄт6pl. 

Л6:иWI цt.-rlШllUmuО 'Іto.J.uоепor.:tоwеl[иеj 
-Totalabsol']>tion/ absorption I.Otale. 

[]O;}Bi8нa"'~pII по.rtвНіиа. 
П&замернді-.НІІНЙ ..• позацlВZIеmПl,~ 

h,'ОвпR. 

По.заоеереn--СI<е1tеИТ,Р.Пl1МТЄТ. 
llооаОССРСJ:l.t\овість--tde:ш. . 
I1oaaocepe.tl:l;oalCТb П().о"Іо~-е-н,UI-.е .. с~ 
цеитриЧRicrь.. . 

ПО3аoeepe;wjcrЬ-~t\сцеrnР1Jrdtтeт. 
II~i.~HHшtOettfl Сеl'.; пО3&мерк:ti>iн~ 
Н"А ! UИЄ)lеРН;ХИnИ1lцА ;' extmxncridi-
011&1- / cxtrameridien.- ~llМlll1itJ(Шutlr
"r.ili t:ftосmерhlшш,"l. 

І1О3ац,еКТрО$ісУ'Ь~fWf~н.ТРIЩИ'feТ, 
lJ6JcM (~.IIY) .1.Ф3.618; n.t(,lЩ<l горш(,lнmу 

Се .... ; ГОРН<J:6ИТ (-т\') ее ... ,.. n;lCCHOCТb 
roРНЗ0нта/ _:;Ьеne і!е:; H('п~~n(e!i, Н<)
riZ!Jпt/ plan de l'horiwQ; boIi%On.~ 
116зея іJl.сиmь J~6"lfЧ ',YJfJiJ lIа іЖі 
npш;тfШnі niг"~\1i. 

ll~ prntpo1tO--V.Ршu6 ",1.Ф1.618; roР'І
:tOftt !астроиохичеСh1fl1: горизонт j 
аstrol\О'ЩіscherНort~Опt /Ьоп~оп astro
ItОnlіquє.~·АМ'tJЮIfO.*і..'iJfUЙ, tff10 ~t!'" 
ocepeQ~iм.uiJ. nW:e.\C. 

l1d4с.ч ,жuв-осрі61ШU; roРН30ИТ-/РТ)'Т
НI.JlJ ГОJ)lі30ИТ І Quet:ksilherhorizont/ 
l~іll de ~Ц~. 

1J6#.!u. сRpasжuіli. Сен.; r:ОРН:JОИТ--/ИС
ТПЮlw& гоРIt30И1'!. wahrer Horiwnt/. 
honz.:m vrai. 

116аи; щmУЧlllllА .1(&lФ 1"; горИ:-tО.нт-
псцуecmeИm:.ltl ropH::tOIIT І kЦusШсJlег 
И.-.nzопtj horizon a-гШісіеl. ' 

ПО'Зе:\lКиа--щmв" рі8ИОJ:lИllltfИМ. 
Л03t'МНif.---l. ПІіОЄIЩ!Н 1І0;W"иа; 

2. ptBI'f1~10. ' 
flо.зС-ЧJt1Щff Mi(f; лЮе.I!I.Ї фо). 133; р(

sem. (~аИй) Гр~б"117; ірівнооемuин 
~l3.1. 11611 }'ровеIІЬ / fJbelle; Niveau.~ 
\\Tasserwage r nj",-еа .. d ·єац. 

• 

.\~_ ..... . 
~~-п~ ... ',--.>.> ',' 

. ~ ~-b. 8Lц&oeВa .. 
,~_ay-....._ 

Помвак:а п~ '4 n~ . .lbif:0'"' """"" ' .'. , . 
~ пpanycntll8.-П~,Д:OiIIN1:1eн.а. 
По~-а",.іиcrpУ*tl-

Toвa~, ,-, "~ 

~кa реl')~иа-'-П. р~иа, _ a~ Сі!С1'е!ІІ8ТIІ~ц..разYJt8.3И3 
,IIo3dp OUosIliй--«ЮХір ОС:JlQЩ)eИn. 

,ЛDмiр .(-PIJ) ~иil! ~Ц~"Oe 
Jlзме~lІпJ goo4i.tische Иts$tШg! шє-
suraa:e'~; ... 

-" По:Шр rpa;t)COH4--u~ crvосиевнЙ •. 
П6Аір всК68о.шО:;-БAaosalljБUцсвое И3-

. )(epe~eJВUismemJngl~deba~. 
Птttр enmeи.н.-п. ~A. 

Пd.I.Uр • __ ЛЬИ'і-tр.;i)goo8uЛ;-
ctt)пеня ЛМФІV·..' rpацуеІЮе bX~' 
рение/Grad~ (Erd-) Mes.aung/1l1ЄSUf38~ 
du degre. -Ні.ШіЩА cm:yJ'Шfівиil. niМЦp 
від . ~6рш« ~ дutlJ1ю ООliиf.Й6 (іуеу 
на 211 eтumшв. 

ПQ:\tічаиип--roocteре-н.-еИRJI. '", 
1101:tOчi'rи --1'Є)(HiТlI,' 
Іlо~nиа t\)"TO»��.-nonеречшШ цy~ 

товий. • 
lJ{)Мрічнш;.(-"щ 6Щjн6гtШ(;ен:.; nро...ір 

Cet>:.; i1i.<ua.mp( wpa) IIIЦKpNUй; BkJ.. бi.ry~ 
кОва РНА ;Шjнonнрtu.LQ: ~/ Po~' 
lаrdun:hЩЄ$$Єr/ dіащеl.re poIaire.- Ві
ЦJIfOrlUQ twnерiчшur. Зе.ц',"Оp6mш.Шl..м 
piBIW"d8UU. 

ЛоmрbUwJt вq(){uшll (".е;".; дiii.-тp~; 
npd.чір'-е.е ... ;-Qo:.f ірquй .. '1t.a •• [---епь
Вlt.!tпаА--..... 1JМфl\1 /впдп»wй ~MeтIlI 
s('heinbarer Durchn\ЄSSe.r! dia:metre ар-
parfnt. 
1IоЬереЧlflшенв:аторіиаt.НRА-П·I)іи* . 

IIОh"Ови1\. ~ , " 
/lОn(f.р6ЧI(Uli, liymOfJuil Сеи.~ Oi.'и.иnp-; 
nрО.иір-Се ... : попеpUqнн;а-ЛНН11; 
Уг.'10воА .1WWnp,/-WJПk.eldureb:me$SICr~ 
Wіпkєldіаmеte.r diametre angalaїre . 

ЛоneрЬult,m ріеншro.uА ('.ек.; np6Jcip
CeR.;; noneрf'lнщ CJIi1ЮIfЮрій.АWШЙ Сек.; 
ЬііІ.метр ~-; вісь рt8ИИКОаа РЦА2Щ 
:щватоpвuльиыn ррnр/ Aqu.aton .. 

- аldtlrchmesser~·--.dta.meLer,' dfЗmёtre 
equatorial. 

n()neрі.Ч1І.U'" f:itpd&жнщ Се!.:.; діl1:AШtIР-; 
npБAtiр----f.ен.: ! пстнщtьtR .:І,1!ам:е1'Р! 
Wabrer Ou.rehmessєr /diam~tre '\тai;~ 
"іе •. 

ЛоneреЧlJUК uUВIЩ:О~ d;4,A(l!mp .; np):Nip
CW. j.'10'lf\'1tW1\ .:І,И8~t'1'p! rikHwr Dutclt* 
mеsser:/dі .. rnёШ fictH~ 
ЛоаравlШ rn,:uНшПRa-----IІ .. ГО.1lIНltи...... 

fldлра1>Q. гtЮJ!ЇIUШJЮЩ Cct-.:.;·-ronКlIИ~ 
l<а XR. / попрааn.a 'Іа'(:08 .' Ubrenkor~ 
rektion! ootI"tCt.ion de la реtЮиіе.·_· 
ToдdlUfUlW6l1 iWnр<Мк." вшнqчdюmh іА 
(f.nocmepbtlalHo ~Цx аі.р. 

П6р4 (на соицl) "МФ]" {''''ра, p<>re ' 
р~.-ЛfреfJ. nOli.o~ ((J1tlJnOi It.lI'tA(U 



) і 
і і 

І 
і 

'.::=. PNC~ і С"'~РItWmЩ 
п!!Т'p,.g Ог.Ф; ~"DIФiv; Фе; ХН; 
ТнА.96; ахІва' рОку Чрк.22 /"ВpeJIJI 
'roдa /.Jahresieit /saison.-Нгище: пір 
p6кg ROll.ipнiJr a·.~. пpпnpcmUfШ!l 
неа.мUшіcmь иdnр.'UIIУ ~6' 6d в 061-
і6tlі .. русі. 

. • . І 

П'6жU:6.са ti..ОІІlрШf; _пЬ~ ~ОПО
пібва Граб.t?? І вe~ ПОrpeDl~ 

- ность (оm:ибиа) {wahrScIiein11chel" Feh~ 
)el"/ еneur probable. _ 

ПОрівВІОВ8."І-НОvpaратор •. 
ЛО'рох космі"lRЯЙ-ПВ~"І f;ВIТ.ОВИЙ. 
пoctiВна а6ераціі--стаJ18 абера
• ційва. 
ПоrnЙ1lа совяшна---ста."1а совцева. 

Поті" (-тд,.у) ~opbIuй Ізвезд:ВЬІА поток І 
Stemtrift lcourant stellaire.-.!{anmt:il:1оІ 

. alсловцв дt.юqJ лро іСНllвdюcя в Га..ІсіА"
muці .iJвож горblu.ж n.oтО"ів. 

Поті,. .wиne6pHua ХБ; рій (рою)
ЛЬв.,. [-п&~ючих звізzt ЛМФІV]! 
метеорнwй поток І Stemscbnuppen
scbwann, :\lеtеоreпsсЬwaпn lessa.im 
d ',etoi1es fi1antes; courant m6teOJ"ique. 
ПОть)lарюватисR----38.те~нюватиСя. 

П6жиб,.а .:-:rмФIV; ПО)Uf~1на Граб.127 І 
Dогрешность, оwибf\8! Fehler/erreur. 

П9;.и6"а абсо.1Ютна;--безпОr.lядна /аб
сОлютная Dогреwиость f ahsoluter 
Febler/erreur absolue. 

П dzиб"а aau.q~тнa /ааИ)l:ута.:tьпаR ОWlfб
ка IAr.imutalfehlerl ern:.ur аитоtзlе.
Віджu.'ш оптuчноl 6сі від лівденн.и,.6во і: 
М6щі ге1тьєя ааu.wутнu.чи .лОхиб
ка ... и. 
Похибна безпоr.1Я;i:lна-п.абсо..lютна. 

П6хиб"а вилад,,6ва; п6:ч:и."1на нереtузйр
на Граб. 15 І с.1,·q8Йная погрешность 
(оwкбка) І zufai"liger FebIer / erreur 
accidentelle. 

Пdzu6на віднQcна;-п6r.1я;tна;-ре.1Н
тивна Сек.; [ПО-WИ::Jка аr.:tЯ:Іна .Граб. 
127) І относите.'1ьнан norpewHocТb. re
lati"'er Fehler 7еПЄD:r relati,·e. 

П6жиб"а гран·Uчна;-)UJiН.>ова І npezte.:llt
ная погрешность / Grenzfehler /(erreur 
1imite. 

ПOzцб"а дoaвd.t.elola Сен.; [ПО;\l8.1на :tоп"
етиЩt Ma'l. 55;-ПРИП;УСТП)-lа ibid:')1 
д:опускае-wая погрепmость (ошибна)1 

. zul;usiger Fehlerl erreur permise. 
Похнбна д:ононечна-п. неабувна. 

П 6з::uб"а е"счtнmрицитетова ,'ОWИбна 
зксцеитрltситєта .' _ Exzentrizitat:<:feh-
ler 1 erreur d ·ехсепtriсШі.'---Два .чu..ро
с,.длu lоІа лротшr.Qfcнuz "інц.чж лоле
речни"а "ільця. дають a.wtkyaei.1b(fUmu 
пр6'lumuТ"ідьця від е,.счеюпрuцumе· 
товоl л6жиб"и. 

Пdzиб"а ел.еAUнт6.рна ..' 3.1е:ч:ентарная 
погреwность/ elementarer Fehler/ 
erreur· elЄmentaire. 
ПОХ8бка зірна-п. ~о."1і)-lзmВна. 

Пожu61ій зрівнова."ІІСеННЯ .'МФ.ІV;
кохпеисаційна Сек. Іно:О:пенсационная 
поrpeшность! Kompensatlonsfehlerl 
erreul'de 1а compensation. 
Похябна інз:енсова - п. ПОН9.анн

нова. 

Похибка iHCTPymemba-D .. прн."1а-
1I.0вa~ 

П6%lJ61[а lЮЯІ".иaqlЙНа CelC.;-аір"d/иo;J.
."1ІІ!ІІ8ІРІОn9.Я ПО~ /КоШma
tioDsfeblЄrl епеur de соШmatiоа. 
Похвбна. иомпевса:ціАаа--о. зрівво-
_ваЖЄIDIЯ". " " 
Похвбка нонечва-п. везбувиа. 
Похибh""9. межова-п. гранична. 

П6xuб"а нибуе.н.d Cek.;-ИОRАна ЛЬв.;
д:ококечна ;Іьв. І неуcrpаннмая ПО
грешность І uDvermeindlicher Fehler І 
епеш inevitable. 
Похнбна пересі1fЯа---:-п. cepe;r.HR. 
Похибh""9. ПОГOlядна-D. відносна. . 

Похиб"а ло"аани,,6ва Cek:;-індеh-СЬва 
.:ІМФIV І ошибка иипенса І lndexfeb

. ler/erreur de 1 'inde,. .. 
Похнбка по)-lічате..1ы�а-п.. спосте
реження. 

Пожцбnа ЛРUAад6ва Cek.;-іlfC'I1)у:o.sен
това Сек.; [ПОШl,jша пристроєва Граб. 
162.J /и,"струхента;tьная поr:vешность/ 
Instrutnentenfehler І erreur lnstrumen
tale. 

ПохuБRа ·Рa:JурЦаJШ Ceh.;--сuсmе.w:amU'l
на Сен.; пОЩ1{lна-Граб.;-регу';):Ярна 
Граб. 151 /систеnтичесная (правиль

,ная) погрешность (ОllШб},."а) /systema
tischer (regelmassiger) Fehler lerrear 
systematique;-reguliere. 
Похибка ре.lятивна-п. відносна. 

П6жu6"а сt:рlдНЯ;-Dересіqиа IсреІІНЯЯ 
погреw""ность (ошибна) І mitt1erer 
(durehschnittIicher) Fehler І епеог 
тоуеппе.-Серід~.'і ложu6"а дорівнює 
дpyгfМfY "6реневі cy.wu д6БУl1l.l\ів із "'ад-
p6.Jnie лджибо,. та lхніж і.иовірностеil:. 
Похнбна С1lсте)-l.,.тнчна-п. раЗУР;;lЗ

Но;;. 

Пожu6ка слосmеріженн.'і Сен.; [-цом..і
чате.1ьна .7]}IФІV} / 011lнбh""9. набзю
:tення JВeobachtungsfehler/ erтeur de 
І 'observation. 

По;и6"а слр6.вжн.'і Іщ::rинная ПQJ"Pеw"': 
н'ость (ОlUибна) ! wahrcr Fehler І er-
reur .. -гаіе. " 

Похиб"а стала !постоянная погреш
ІІосты� konstan1er Fehlerl erтeur еоп
~tante. 

ПОжи6,.а тo~"и / ОlUибна ТОЧН8.' Рuпkt
fehler/ erreur de pointe. 
Пояс го;r.ннний:.....кри.іІ'О rод:инне. 

Прасднце Іпервиqное Сознце СеІ(. /tir
sonnel Рroto,sоlеil.-За Бел.ото.w: пра
СОlolце було в шістдеея.т деа, рааи 6мь
ше аа, С6нце телерішн.t. 

ПредAUт(-та) aa..t.e"oaipнua; - meл.eс"о- . 
лічниi.l І те.1ескопичеСЮl8 об-ьект І 
teleskopische.s Objekt І objet t6lesco-
ріqпе. # 

l1pe;uleт те."1еснопічииЙ-п. дanеl\О-
зірний. 

Пре;J;)lЄ1'ник-оо ·Є},.IJІВ. 

П"репcraВ.:tеR'НЯ-зображення. 
Црецесійний-випереl1ННЙ'J 
Прецесін-внпереl1же,,~R. 

. , 

• 

# \ , •• 

ПреueclJl "'~ва ......... пфеджеlllDl 
.~ .. 
Пpeneci.я lІісаце-срвцева - випере

ДИ(еIilВІІ xiCJIQe-соацеве.· 
Прецесіи DШI~а-ВИDерQжeВI!ІJI 
~Beтвe. . , 

Прецесіvічна----:JШJIере;цжеивя річ· 
не. '. . 

Лрибігун6suй ХН; ЛРDЛDds.рниі1; Ш-: 
біryв6вий 1-m -{ Оh"ОаОПМЯI?КІоІЙ І 

- zirkumpolar І ~polaire. Cll"COm
polaire. _ ffрu.6ігуи.6ві aopi'.tUiIolПЬ 
-не.елич"у wвuдщсть до6О86го ptxy. 

ПрибіЧННН--cyDУ-nIИff. 
Прua~uй (N) І н .риrеlO ОТНОСЯЩИЙ

ся/ Erdnlahe-; PerigAums- Ide p6rigee.
Прuaе.м.kа.. mUЧll:f:I. 

Пршірнuй (N) / н ·пе~иаC1lpИЮ относя
щийся / Stemnihe-; Periastrum.s-/de 
periastre. 

Лрйлад( -да) aqnpoно.w:ічнuЙ Cen.; інстру
Al.ент (-та) - І (знаряд- .. ТJ.,.\lФГ}1 І 
аСТРОВО:lfиче~й ИІІcrpУ)lент І astro
nomisches InstruП1епtjinstrumeпt astro
nomique .. 

І1рв."1а:І базисниЙ-п. основоlUl8. 
Пр,шад бааовиЙ-іdеm. 

прш.uд геодеайчнuй ·Celi.; інсmру.w:lюn_; 
[cтpyмem-Мan:,..101; пристрій reo;r.e
;Jjйний Граб. 4) fnОZ1езичеCЮlЙ ивстру
"МентІ geodatt~ches lnstrument/ іпstru-
mепt geodesique. ... 

Пptiлад aaгWJьниiI: ЛЬВ. ~-універсdльнuti. 
Сек.; інструмент -; - 3lЙ'а.1ЬНИЙ 
Сек. І уннверса.LЬи5dt инструмент! 
Universa1instrument І instruwent оni
versel; 1 'uniyersel. '. ' 
Призад зрівноважннR-П.- -зрівио-

. ,. ваЖНИ};:. 

ПрUлад-арівновШfclf.UI\; - зрівиоважниR 
Льв.; - номпенсаціАний Льв.;. апа-. 
рат-сєк.; І ко)шенсаwlонный аппа
·рат .: Kompensationsapparat / apparei1 
de compensation.- .. 
При.1ад. ноішенсаuiЙНИЙ-ПРII.lа;J.
зрівноважиин. 

ПJщ.1а::l: hibe-ЛЯціfiниЙ-ріВНII."10. 
ПріІАад OCHOJoвиЙ; - Бааовиil СеН.; 
інструмент-; Іпри.lад бааисний :М.1. 
89] І базиснЬІЙ инструмент!ВаsіsаР.Ра
гat/apareil А mesurer 1es bases. 

llpilдaд nepe:roa68ua Се .. ; ін.cmрумenт па
сажн.иЙ Хіі;· ~8.;]:ап переходіВ; . (зиа
ряд пере"'\Ї;:н._Й ЛМФІ"'J І пассаж
ныR пнстр)-ментl Passageninstrumentl 
instrument deslpassages. • 

прш.ад nівденн.и',68иЙ; інстр:>--мент )lе})ІІ
:Ііянний /~lернд:панный ИНСТРУ)-lент! 
Meridianinstrument І insLrumellt ffiiJ
rJltlien: IWlette meridienne. 
Прилад універса..1ЬНІIЙ-П. 3З.rа.1Ь

НИЙ. 
Прuнцил (-пу) Дdлмерів сен.; 3З.саза

. ЛЬВ.; Іпринцип ДОПП~lераl Doppler-'
~ches РУіпцр IРУіпсіре de Doppler.
Визначtння Лр<!AUнlвоі шеuдности аір 
ЗCl лрuнцил(Uf Допллtра-фізо. 

l1рилівденнu,,6виil СеК. 10нмо~1)Jи;ut
аиныl� z.irkummeridional1 .сіrcОDlще-
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• 
ddlen - Прan.Їfдus'lmrcSrt ~ 
ЗІСеІШ.~ сrю0m4. l . 

llpluиив (ОО,) JIМФІУ; XR І ~ І 
F1ut І .DiIulIe.-n6рїя· npiиuJJlric і clд~ 
n.swвiв є oдfuc і8 Р68дLШ нe6kнD, ..-ж4-
ніJtШ. 

Пpilп.Jшв ",rbIceJшtJ ·Сек. І пов:ижеllВlllЙ 

ОР"""" І !'ІІррПш J """'" ·шer. 
nptиuшс nitмtiЩeНutt Сек.;---скрпшев:вй 
ЛМФIV І выоJQlJl ВО118 J- SрПпgO.utt 
Ьаци JDeI'. .... • . 

ПpШuии п6внuй ДМФ'.ІУ І ПOJl.IПоІЙ при
""" І ТоtaШцt І ~ ""'"". 

ПрИILJIИВ снршаевиА-п. пi,u;вище-
виit. '- І' 

Припо.'ІRpииЙ-прнбі[')"Вовий. 
ПрuріfUШlrtkud ХІі; еиваторiJtnьвий І 
зющroриa.JIЬНЬІЙ І iquatorial І 6quato
rial.-ПрupівЮZltOВі а6рі ..If.IDOmb IЩ/J.
оL~ЬШIІ Ш8'Uд,.їсть до6овдго рfжg (ао
рівн. з PieH~Ui1.) ... 

Присаm:"і'РНоеrШ (}.;l/.1f перисатуриию 
ОТНосящиЙСЯ j PerisaturniDD15- t de-
perisaturne. " 

ПриCl\6рювШUIJI. вirroг.l" Сек.; швbmан
ІІЯ-; прнспішеlllUl - ЛЬв. І BCh."O· 
вое УСБореlDlе .. L Secula.cceJ.erati~п / 
accel6ratioQ seeulaire. 

ПрUс.v.ер,. (-"У) Xl\;ФС;аерн (-ку) ГІ 
CY1l~ IcptерЮl І DAmmenшg І cr6pu
scu1e. Астроно.wічнuЙ лрu('AUр" дбs-. 
шин аа л06ут6su.й; він "шчd:єтьс:t 
тоді, ,.о.лu СОlЩе слустщось лід Обріil: 
на вісі..ІІ.Нdдqять ступtи.ів. ' 

ПрUс.v.ер,. астроно.w:ічнай. Сек.; С)"хран 
(-ну) - ~"1Фз.509 І астрОИОШlческие 
СРlЄрюt.1 astronomische Dimmetungl 
crepuscule astronomique, 
При,:иерн горожансь ... нВ........а. побу
,товиЙ. 

ПрUс.v.eр" л06ут6вuіі. Сен.;-rорожав
сьни8 x:n; c}'mpah----;-ЛФа.509 І граж
:tаНСЮlе cY:\Ieph"ll " l>iirger1icbe Damme

. ruпgj cr6puscule civil. 
Прuс.v.t:рllt.МUtJ. .' сумереЧ·НLlR ! DAnIRle-

rungs- :crepusculaire. • 
ПріІ.с.v.tр",о.v. Г; С)-lер"'о:ч: Чрн.~ І в су

MepKlt .' zur pal11merungszeit І ао crepu
scule. 

.ПрисонцевuЙ·1 lоно.10со.:JнечнЬІЙ/r.irkum
solи/ сіrcumsolаіre.-Д6tлід лрuсон
цівоС частини ні6а лід ~a,c n~Hol СОН
цевоі з6.mь.wи. 

Лрисонцееиil 11 (~) .';К пернre..1ИЮ cn:в.o
сящиRся І Sоппеппihе-: Peribeliums- I 

de регіЬ61іе. - Прuсонqева віддаль. 
Лрuсонqееа тОЧJOа. 

ПРllспіweння вінове - ПрIIСКОРЮ
вання вікове. 

Пристрій геОДе3ШниR-прв.1J8Д reo-
;хеЗ5tчниЙ. . 

ПристріR нуто:v:іриItR-нуто"Мір. 
Прum(н,.овиil:; сvтfннИ!t Сен. І п()..1vтe~ 
невой І Halbschatten- .' penombra'i. . ..l... 
Прwnін"ова вдть.v.a. 

Пpilтіно" (-НІ[У) ~'МФІV; -X:n: Ьч.; 
с)"-:т1иь (-ні) ~'.; півтінь (-ні) Ьч.; Стр. 
88; [пеНУJllбра Рд:. І1СIl15] І п0..1)"
тень ! Halb!Ochatten / penombre.-

• 
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РадіОІІІЕ:тр-n~OJIе1lемір. 
РаШIO(.-UPОМінь. 

, Радіюс-векroр-проwіНЬ-QроаіаНQ1t. 
Радіюс екваторіл..'tЬннА - прОМіuь 
рівRИКОВИЙ. 

Ps;dюс: зємИИR-промівь зекпий. 
Ра:аіюс иутовий-прcmіm. ~УТОDиА:. 
Радіює ПG-1RPИИЙ-ПРdиiць біІ1'аС). 
вий. " 

.!Ib~!oI\TPlllwi!I ~ао.lИtfl. НI.-1. 

і 

р 

, 
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. Peдt."":!...r..-=~. '." . . 
Ро':::;;:';) .. p.иifCeк,;_..-..г--
ЧАС.2О4; cmЩoi(~.[звезд-

-- ~~. а;иоармО кажапOl'/Stern-

.1I8Ia1og{<atal _.' .Ao&rпp' """""Т; tmntШJ>-jao
• ~Z0пe.nk8ta1og[С8.talоguе zonal. 
~_....atp ... р ...... ввй. 

~p-дa.1IeH03ip ~I:. 
-m.<. 

'Рефраюіія: атмосферва-аа.ві.. ат-
JOOQ)epввй. -. 

к' 

• 
- ,~вие ~?uravitations. (Seh..ere..) 

:.І'"!dpшc І !!ОП d. Ja .... ulatlqп. 
PШu&iiuI .." ЛМФIV'; :ХН; J ураВ!lЄ
вве времевв І Zeltgle.lehUDI/6q'u:atiolL . 

"dO temps.-':lonфРu "pd1m. JЩ pиr рі8-
нdRия ч/щJ iJ!!pt.нJoe нУЯі8.t. ' 

Pi'гнilн (·"а) Рд;.'ФГ3; ХК; ЛМФ.IV; 
УТ.44; 01-• ..,.,132; РЗНЗ.Н; Чрк.12,
КП.ГГ.; Мn.M.73; J1ис.Ф; Вх-в.9; 
РНА26; ~NtJdmop (-ра) ТК; l1На. Г5.
ФС; (piвBOJle~K РНА70 ~.СБ .• -
Чрн.24; Г; Сп.741/.~,:&/Аquatо,Г 
~ateur; liре еqШпо·. . 

PeфpsUcЦiя бічва--aa.чbl 6i'l1PlA. 
РефракuiJl вертикаm.иa-заm. .. до-

... ввй. 

Pt.aiШt гaл.шunlNни4 СеК.; e1l6ШооР-!га
.ІІaJm1ЧЄCJalЙ ЗК8атор/ga1a.k:tischerАquа 

- tor/6qu.ateur galactique;-de la GalaXie. 
РіиШ.,. еnDжu. Сек.; ellt..Qвюр--/зICВaТОР 

3Jlохи / Aquator der Ерochе /6quateut
de І 'epoque. а

раКЦі.Jl' ЦХU-aaJJіи 'земвий. 
P~8' ХОМ~-88.11ЇМ.КО!llе!ВИЙ. 

ре р8lЩ1Я коВ1ЧИ3.-aanlМ С11ЖКО-

вий. ~ 

~
aкu!ясерепвя......:.аалі,,!-середQiй . 

Jlсправжия.-38ШIІСПРааж-
ііі • . ~ 

Риса зерова-ву.аьриса. 
Риса в:ульова-fdеm. . 
Рівеиь--Dоаемииця. 
РівваВВЯ" ба3и--р. основове. 

Рігн.6ЮU1. 6oNl8 fYpаввеиие cropOB/Sei. 
teпglеіchuпg/6quаtiоп de CQUs. . 

Рівн.Шиія R~р08е/ураввевие Кепл.е
ра / KeplenCbe Gleichung / 6quation 
de Керler.-Rhиepoвt pi8HdннR з8 'й
af/Є еJiЩен.mp(lчNg анo.w4яио 8 aнo.w6-· 
лією' ирU:Jньою. ~ 

Рі8нtiiиtя кутігj'ypaввеиие yгnoв/Win:' 
kelgleichung / 6quation des angles. 

РlенaJfJtЯ .AUlO?Oфrн.ихіе і-поліroвів! 
ураввевие пoлвroВ08 / Polygonglei
ch\Шg/еquаtiОD des ро]увon~. 

Рі8НrIнNя орбіти / 'урввlieвие" орБИnl/ 
Вahngleichung / 6qUation de )'orbite. 

Рі8нdюtя oиpU:JItg / ураввеиве центра / 
l'tЦttelpunktgleichung / t\quation du 
сепtre.-Ріен4ння орбіти, або рі'нан
ня о«рlдNf/ (J ріаюЩя Mbtc cnpQ#ж
ньою та серооньоlО ано.к4яівю. 

Рі8нШисяоснdfJ,*;-6{jau~вевве бази
са/Ваsisglеіchuпg/6quаtiоп de~. 

Рівk6.юиt осо6йсте Сек./nи"вое уравве
вве / pers('onliche GleichUnI{ /6quation 
pиsonnelk. - Ot:06dcтe f'18НdннЯ не 
oдн4ltoи д.ІІЯ рlaюJж 01;16 І uiннг. для 
с:а.к6го -сnocmeрbtt:нш;а. 

Ріввавая. пon:iroвів-р. ..horol>.-УТ
ввків. 

Ріввааня ПOМ:ИnОR--р. похибок. 
Р16нdRия n6zuOOIt.-......uЬ ... аОR Гра:б. 219/ 
ура8веlmе по~ocreй / FЄblerglei
,chung/6quation des erтeurs. 

Рі,нdRия pi'lН.~ ЛЬв.;-рокоаli/ГQДRЧНОЄ 
ypaBвeuвejjAhrliche Gleichung/6qua
tlon aDQ:цe]Je. 

PiввaВIDI ромове-р. річве. . 
Р і,н4ння сгіlnЛCi'fJllY1J8виевпе света; cвe~ 

ТО8ое ураввевиеI'Lichtglеіchon~~quа
. tlon de-lomlae. - (АЇЛІАо8I pl.8нШшя 

(J 'We116 ~кt~д. що аа HU% 08lmлo паре-
6.1га4: ,іддаЛь ,ід С61ЩJ1. да Зе.-лі. 

'.PfмШuut rRЮlCiннае J граввта:циоввое 

, 

Ріввик неба-Р. пебесRВй. 
PieНf'a І«бlcнutr ХНі'- нМа кп. Г5; 
ЛФа.620; ~adтqp - Св.Ф. / иебес
в:w:й: ЗКВ81J01? / Нїmmelsiquator /6qua
иш cMest.e.~Bucoтd: ш6іенoгQ рів
ниха дорl8ЮОЄ доndfJlШUUO иографіч-
нol шu,poтll.кісця до 900. ' 

Pi'HdN серіднід. СеН.; eadmoP:--Сек.! 
· срепвий зквЗтор /mitUerer Aquator / 

equateur шоуеп. 
РіtШихо,иd Сен.; е.мanюрііІАышй Jiьs./ 
ЗКВ8торпanьВЬІЙ / ilquatorial.' Ачиа
tOrial-/6qiJ:аtorial. - Pi'НUltooua nро
.кінь ЗиілL .кd:є 6318 ltілOAfhnріе. 

PЇiIHUм (N) Сен.; спадо:мfр(-ра) Мір.; 
. ~ поаемвик(-ка) Сек.; віве.пlр(-ра) МЗJJ. 

122; вівenяцШввй приnaд.(-ДУ);--...<Іва-. 
· -рЯд (-ду) ЛМФІУ tвивел.>шр/Nіvellі,r-

lustrument/niveau. '. 
РівВобіжвик;-рів.вОJJежаик.. 

Рігн.оіШшииі1 Сек.; рівжюЬший ЛМФ 
IV /paDвопевmеВІІЬІЙ IAquin~um·;. 
aquinoxial/Єquinoxial... 

Рівио;:tеIЩИЙ-ріввопеввевиЙ. 
Ріввопевкпк-ріввиl>.·. 
PiBBOJle1lRicn.-ріВllоцения. 

РівнодiнюJ. ЛМФIV; ЧIiн.2з-; XR,· ФС,
It. грi.8ll.6.нRя К-'1ГВ; РНА146; [рівно.Jtеи

ство СВ.Ф54; Or.Ф130; рівноценніСТЬ 
У; ек8івокціЯ Кn.Г5] fpавнопеиствие( 
Аquіпоktium. Tag und Nachtgl~icher 

· equinoxe.,· І 
РігнодlЮUI. гecняJl.е І весеввее раВИОJlен
~ ствие / Fr1lhlings3quinoktium, FrUh-

lingsgleichenpunkt ? equinoxe du рпп
temps.-3 8ЄСIUlNQгo pi8Hoдhииl nочu-
н4tJmься астроно.кічно ееена. .. 

Рі8нодhиtя осіннє І осеинее раввопен
ствие / ·ИеrЬst3quiпоktium; ИеrЬst.
юеісhепрuпkt/еquіпохе d 'automne.
у ~о.iUнm осlнн.ього арі"lUiнNя 8ідхшt. 
С6нчя дopl81UOtJ нулl8і. 

РіВВ'"Jпевcrво-рівН6J1еmrя:. 
РіввоземВИR--Поаемници. 

Р;'нолbcнt!lІ (-ItCJ) Or.ф1З2; ХК; 
РНА370; ШJралё.ІІЯ; .l\~ЛО рівноm~ж
ве CeR.;--опоручие Лвч.з; ріввобfж
""" (-R') Стп.44; РДФГ63; Кn.Г 
5; ІСМО рівНобіжне рус.пв / парan-
nenьtparaUelJиeis/paralleIe. "~о 

• 

__ Р_ Сек.; вШля
· qUlнriil;'cIIUOJdpВИЙ-Мір.fP'pteПЯ'l1'F!-

, ОIllllllЙ/NiveШerungs-; N"і'WШer--/de\ 
, . Dive1Jement~ . 
РіtШ1tJlJfuoиI (N) Сек.; нМиlO8dн:юr Сек .; 

CDaJ!C'IIIPJI1IВJI Мip~I -РУ) J!POC'I'O
пЦiiвJI ГРаб.10; а Мxit. 201; 
. [ввсотовшр ibid.) І· внвeц;вpOB~; 

• 8lUie.пmrpgaииє / NіvєШerong. Hori· 
zootiereJt:" ИOhеDIIШSSt1I1g / niтd1e
meDt.-Гео&гrlчнe рі8юосання, є 8й-' 
8IUJIUIШЯ 8uwшШ ptalU1% mОчоА: над 110-
8Єpzнeю гe6lдa. ." ~ 

РігНlOldпuz; врИНJt»atnl!. (~ Сек.; ні8е
ЛJOIdти 3НMЄJ[J008aти Celt~; рївwtrи 

· -Сек.; cЩnи :!Ііряти Мі~./вив~ро
вать / niveШеreп / n:t!Єler.:--Сеpt(tН.Ч: 
8UШин4 врі4ньООOl'-0l вlд(JaAl. 

РівIUП1l-рїввюва1:В. , 
Рі3иица повгот-р. дoВl'OТRa. 

Рігнin(я. дооготна;-пoвror Се-к. / ~З~ 
нoct"ь дOJП'(rr / Langendifferenz / dШе
reoce de longitndes . ....o:. Доеютна ріг
юЩ.q &0% .кісць дорі8ЮОЄ рівніщі пО- . 
ltааі8 .кісцёdUЖ гoдUюtші8 У той cd.wuD. 
фіаdчнай Mo.ic'han. . 

Рід. (рОя) 8ід!tpdтий / oткpьnoe скоп
ле'ние CeK.!Offener' stenihaufеп/аШJJ.S 
ouvєrt. 

Рід. галaюnWoшa:/ra..'l8.ктическое С1\оп
.;tениеlgalaktischеr St.erohaufеп/аШJJ.~· 
galactique. - Галaюn(zчні аориі pol 
~д4Ютьея аде6lльшoгQ в Ві!: ItЩМ:Q:
Itl8 . 

- Рій в6Uтtlйі--f\упчАствй Сек./скучен
ное (сплочеиное) скопnевие/gtdr.iпg
ter Sterпbaufеп/аmas condense;-con
cєntre;-serre. 

Рій звіЗJl падаючя.х-потік !lteтe
оранй. 

Рій в6ряний ФС; гpo.кdдa-CeK.; с,.уn
'lВ1fIUl. - 47; rpoxua звізд ЛФа.661; 
[фа ав1з;:tва ЛМФ~ / звез!lное 
CRопnение (куча) / Stеrnhaufеп / amas 

. d '6toiles; еsзaіш; amas stellaire. 
Рій Nуля.стий/шаРООбразвое скоtlJlевие/ 
• ku~6rmi8Є'r Sterпbaufеп / amas glo

bufaire; globuIaire. 
рій КУП"l8СП1й-р. збитий. 
РіА' метеорниЙ......notiк :метеорний. 

Ріа mnрд8UЛЬНUЙ / веправиnьное окоп
nевие / unrtgelmissiger Sternbaufen/ 
amas irrЄtru.lier. 

Рій манео :mUd;-пданетастий /пдаве
тарвое СКОDJlепие CeK./planetarischer 
Stenфaufеп/аmаs p.lanetaire; plan6tai: 
«. 
Рій п. .. utнетастиЙ-р. nJlанєтзрииЙ. 

Рій ржнdd Сек. / оби;Jьвое СНОПJlенRе/ 
reicber Sternhaufen/ amas abondant. 

Рі,. (Pдlty)froDJJahr/an. аппее. _ 
Рі,. анOAfаАіcmйчнuil ЛФз.635 / авома
лиcrический roд /anomalistisches Jahr / 
апоее anomalistique. - АНU4JIістdч
ний pilti: час .кіж &o.кd: nОРЙдооU.ICи nе
ре%6дa.tШ Зe.wлl чlрев nрuсонqаутdчJiу. 

Рі-к високосниЙ-р. переступннЙ. 
Рі,. 8і*otJdй'jвековой roд/ sekulares Jahr/ 
апп6е skulaire. 

рік ropo.-...вй-р. DОБY'fOВИЙ. 
Рік ropORaUlCbJal8--idеm. 

, Рік rpoмaJiивCькllй--tdem. 
Рік гриорtaнcьJwa/rpU'oрваВClalЙ ron/ 

gregoriaDlsclшs ЗзJir /1ШD6, gr6gon
'ІІІІО • 

Рік _mиlйний Rn:.в. т. / оБык8вев:в:wв 
.... /GeшeiDjahr}1UIDbe vulgailo. .' 

Рі-к aatзДв:вй:--р. 3ОревllЙ. 
Рік авізпО8ИЙ-іdem. 
P1JC aat3WlJPlЙ-іdеm. , 

Рік З80~ltоо1l4 ЛФз.629;~J?:OlUЧ
нuй ЛМФІУ; Or.ФlЗЗ; ХІі; ІТРО

, пв .. ескиЙ гоп /tropisCh~ Jahr / аnn6е 
tropique. - у З80РОDIН~ рочі 
366.2422 aopМu;'дi6 .. 

Рік вophmJJ. Сек.; -cuс1&рWишй: ЛМФ 
, IV ;-з6ривий XR;.....q:візпОвиА wТ1МФ 

IV; - ав1здІ!ШЙ Оr.Ф1З4; - звізJ1Я
miй РНА / зве31РП:іЙ (сн));е{)пческий) 
rO));/siderisches J$/8ШJ.ее SlderaJe. 
Рік аОРflSИЙ-Р. зоревиЙ. 
Рі-к Касивів--р. переступииЙ. 

Рі,. Hoeйt! Г.; новорlччя НП.ВТ / но-
ВЬІЙ' ro));!Neujahr/Douvel аn. . .- " 

Рі,. nepєcтtnнaa ЯМФIV; ХС; ГС; 
[ВИСО"h"ОСИИЙ Кn.;-Касявів 2] /аисо
h"ОСВЬІЙ ГОJl/ScЬаltjahr/аmЮе bissex-

.. tile.-ДoдanurООuЙ &нь mр«псУlUCого 
року 8uпpaвлJtє no.кu.иg ItШШfдаря аа 
чотирu роки. ,_ 
Рік IlJIatoha-р. ІІо"ІаТOВlЧВВЙ. 

Рік Ллamoнічнuй;--п''1аroна / пnaтовв
чесnий ron / p1atOnisches Jahr / ann6е 
'рlatопіquе. ' 

Pllt n06утооuil Сек.; -=--- roрОД,Я:иeьюtй 
хк· - roрожАнський 'ЛФз.629;
~о;'anя:нський Чрк.80 / f1Щ.ищавекиА 
ro;tiьtirgerlicbes Jahrfannee CIVїle. 
Рік світла-р. свіТловиА. 

Рі,. с.вітловdЙ ТК6; -·с.вітлянUЙ ФС; 
r-світ~"Ut ЛМФ IV} / световой ro!ll 
Lichtjahr / авп&' de lumi6re; аnnее
lumi6re.-s Дорада лежать на віддалі 
8 ето тисяч c.вUмoeиx р6кі8 . 

Рік С8іТдЯаиЙ-р. світ.аовиА. 
Рік сипеРичвиі\-Р. зоревиА. 

Рік СОНЦЄflUй/СOJlнечВЬІЙ roд/Sоnnеп
іам/аппее solaire. 
РіН тропічниЙ-р. зворотвик~~. 

Рік УЯ:8ний ХС / фИh"ТИВ1ШЙ год / fiktl
ves Jahr/annee Iicиvє. 

Рі,. юлія:нсыtй/ю.'1uаисGийй ro;I/juliani
sches Jahr /апп6е julienne~ 

Річнdй ЛЬв.; роковИй / ro!lов6й / jihr-
ІісЬ / annuel. аnnuаіre.-Річнdd рух 
Зе.клі. 

Рdaбие (-еу); розв 'Язааня/раЗр'єlDЄlDlt" / 
Тrennung; Lasung jNsolutio'n.-Р63-
6llft дema..1ed. 

РіЬб""олш (·ся); роа6Опш (-ся); poas'я
аувати (-ся);. роае'яа4nш (-ся) / раз-

, реl:!ать. раЗІ?ещить (-cfl)/l6sen.(sich); 
шnnеп (slcb) / (se) resoudre.
Дёмі аораі .кpюr08WЩ не poa6uвd.. 
ються Hd:вiть для нaa~U:& nрdладіе. 

Р6ае.ііІ (-8010) сгітосШй/кос:мичеcnafl3ВО
аюции/kOSmisсЬе Evolution/6volutiOn 
сosmiчое. 
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IllOU' ........ t ,Шрs<>ldal. ± .1li .. pq
шtJiьдtма aim1mba t.;1tl1COr~ Р"і: 
zu аір. 

руж .eniцuuі'Шш1/3Шtциюm:ческое nп
жение f ep1zyk.l.bche 'ВeWtg\lJ1g 1/ mou
veшeпt еріс::ус1їqче. - ЕпіЦШЄ/l.і-шuil 
р]р:'n'lитtm potiШ ЛmQМJ,iШУ cцctnlf .. 5I' . 

. нd:дтo гan.tутаною. 
pyz ~уpcuщй І 8!)3)11)'щевноє lUtuиreииеj 

ge5tOrtЄc ВewegUnIJ І m~meпt trou
ыl •. - Не64ща .Af.eШХіка &є.1iд:t1єgє 
ШКОlШ 86ІреНО1О Р'}'Щ; etіmЩ. 
;. рух 3l'лц.mtй.......р. вШкОcmdt. 

рух Б<Щ"".Й-Р· __ . 
~ рух нaneяЄдні.і1- ЛМФ 1~;-пoщymni:й 

ФС; ХН! ПРJpcОЄ движение / teeht
liufige (~kte~ "Vorw~) Вeweguag/ . 
mouvement direсt~\-Най6і.1ЬШУ швйd
",ість nanepё11HЬQW Р)7f1 юрішн.q ма
н.bnа .має а tЩо.1..rqі. 

Ри% н,утацііШuй сё ... /нута.ЦИОВRое :цвк
жеkJIе І NutaUonsbewegung І mouve
ment de пцt3.tiоп.-НУlщщ:ійltай рух 
iW.tUfol Осі ,має rt8ріоду tI 18 "/~ років. 
, рух обервеняЙ-р. .іjl~Q1fЙ. 

Рgж обеpm6tШі1 Сен.; - ЬбоPQm6ецй ФС; 
xl{ L-НМоВuй ФС[ І 8рапtaтепь
аое- ,llВИ}t\Єние / drebende {Rоtat1'oпs-} 
Вewegung І шоuvemeпt de rotation.-
06ертдеий p1J$ Сdнця..мd6 ndnрл.ч ор.6_ рУжу &:.><А/. 
рух обігoanй-р. ОрбіТИНЙ. ... 
Р}'Х обоРОТOEm"-р, ~ртоаяй. 

Pgr Qрбілщuй;--обіг6sий / оРби.та.'"ІІоао~ 
движение / Orbit.al~ng І ШОЦУ(,-"· 
men't revoJutif .. "-Оrbіtaf.-lllвdдкієть 
Qр(ііЛ'lJt.lШ) PtxY 3ешt.і (Jopi81UOЄ npи~ 
блшНQ 28 1rUlfMfUnpiв на C/l.КYн1Jy. 

PlJж 1ЩptцttuтlQ'ШUЙ Ce-R, / парannаl-."'ТR
чесное .цвиЖЄlUlє/раral1аktiscЬе Ве,,·є
g.ung І Щl)uvem.eпt paral1actique.
У,п~рше БtC«.IШJі 183$ року пощасти. 
ЛО .Uяеumu .naраяцmUчнuЙ 4Оре.еиЦ 
руж. '. 

Руж ЩRgдbtplfutt{Моtus pecul1arls. 
Рух поворотниЙ-р. Відступний. 
Рух поrn$фИИЙ-Р~ Щиос:ииЙ. 
Рух. no>ljТllПJ!-р .... _ •• 
Рух поcтyn1ll1Й-р. шmеред.ЮЙ. 
Р)'Х прецecl"ниЙ-р.. виперед:ИИЙ. 

рух прс.жнtfull Ce~. fJ8.жеО:llє ПО ЛУЧУ 
3рЄИия f Вewegung іш Visionsradius! 
mcuvement ra.dtal.-3a .JCipy Ш6uдliО
сти n~eHWno pyzy аір пр4luть пє
рtюст tl1l!It.mpMwi:tl% ліній. 

. Рух pe;J.m1I&UЩt:--р. 8іднооииЙ. 
Ірgж рі'Шuй ль:s:,·-рОt<оSИЯ <!ек. І ГО· 

дпчное движение І Jah.resbewegung/ 
mouvement annuel. 
рух роковий-р, річний. 

рух ~pUJHia неп / среднее ::t8ижение/ 
-mi1tlerє Вewegung/roOJJ.vement шоуеа. 

рух с:п~иЙ-р. sИJ.J.ИИИЙ. 
Pgz єnp6.s::ж;;нtй Сц.; - д1йСR1lЙ Рд.не 

ІІ .1/д.еЙС1'ВIf1'eJlЬаое ltsижєииє/wahre 
Беwegщtglmо~vemепt "vrat:-reєL 

• 

• 

с 
СщиilN-<:u) СоІ<. І сарос І_І Шos.- • 
.. Qmr...t ctlJЩ.UЗ: і ..wісяцlгП%8dmи« U Q11a~ 

rюeuн;f еідЩtuй був під нQ.aIюю~. 
Са1el1і1'-еупутнии. . 

с.іт (-т1l) ФС; h6cxoC(-<У) ео". [""1>111' 
Х"р, ~(!oCfWelt. ,Kosmos/monde. _. 

IСаіТаиня-.....езjТаВоК. 01_ (-!UfУ) XR; стТ....... ХКІ 
paccвer І М_ {'fagcs-) dimme
rung; Тйgesan.brUd1./аube dп jour; ao~ 
rore.4-С'8іm4нoR почu~ n«Хn. 
~ мu6ш«i С61Щя пІд 66рієА« cmat 
.wенщ/J аа 1$ є1lf!IneнitJ: 

Cв.im6ти Г. Clінути; заЬатися: на світ 
Г; 3аЙи.itr'lfся-; розсаітйти; pO"JC8'~ 
аУТИ r І раС(;Зetaть., cкtaть / tagerr. 
dihnmern~ (30т МО18еn) І COJ8roencer 
~ {airє jоцг.-llailШВЙдше csim" та 
CJAepd.r; ,,6/ю 066:с pi8Hoд~HЬ •• 

Csіtач-.....csіmао. 
СвітШtо ЛнН4; ХН; !оітище У; 

саїтач у] !<:а.еrило[ G1!:stim!astre. 
Cвim.;),o иебеске-Ті.до "e~ae. 
С8ітu:ще-аітиnО. е , .-

Світін.ня нг6а Сек. / С8ечевqе неба / 
Leucbten des Himmels/ёclii:rem:ent du 
сіє1. 

Cfіnw.lця nie~a /lІєридиаш1ый 
3aJ1 І Melidiansaal/.saUe щ~ndіеnne. 

CaiT~'10 бігуиоsе-сзцреао бігуuоье. 
·С.im.-ю .ід6Wne фе / отражекиЬІЙ ('.8еТ / 

aЬgepraIltes (mriicAgeworfene5) Licht{ 
lWЇ1ie:re гєr1иМе.-Міс.щь cвiтumb 
еідБЦmu.w: оон.цUшс uim4t'J.J(. 

G«iln.Jю I1МСН8 Чрн.53/ собствеQ.'RWn свет І 
Eigenlichtt1umiere рroрre.-МG,Ж.1U~ 
ео, ЩО Юпітер і Сатурн ще <:f'т..tmb 
~tЮЧdс:тц IІЛ«сНu.w сгіnиo.м. • 

С$ітл.о деннtf;tиевноі\ cвeтIТageslieht! 
cltatё du іош. 

C.il.nIto .ірокрУжж ЛЬх>:.;---годіЯКШhМ 
ЛМФІV; РНА245 / 3Оди:.\h'8J'JЬю..dt 
свет І lodiak&llicbt /Іитіт zodiaca-
1e.--3fіР<іКр~';)f(;НЄ ~еіmJIО ,АСdж:на CJ1O'
ш:еріитш г Дoнєw;Нx і Хi!Jю6нєьfШZ 
СІтПах, 

СвІТЛО зоni8Rа."1ЬИ~. звір~руж~ 
. не. 

Світ..,о пмврне~рааа бt!1кова. 
~ Сеїтло ru)nмйtтe ili\tФІV; -Хн І пе~ 

пельн. <:.Рет· / aschfarЬenes Ucht { 
lитіт ееп~.-ВідтіЮіU ZWМ.ttя
стого "іlWШ .юлёжат6. від оооблdоо-
М:1ей OC(IilМЄнi8 С6нче..ч npoєmOpi8 
Jє.мн61 пое~рж.ні . 

C$iтtlo.мip (-ра) at)peeua; a~тo .. 
,АСЬпр (-тра) / аt"!рофото.м:е1'Р І Astro
pbotometer ! a$~photomttre; pboto
mЄtn! $ООllаіхе. 

c.imAo.mlp(-p<J) світл.!іІе"АЄRmpU'Uiu!1.' фо
ft'Ю.I(hnр (~mpa.) фот!ile"ЛЄlСmрU'ШUi1/фО .. 
тозлеКтричeaatй фото.м:етр І photoo1ek~ 
trisches Phl)tometer/ photornetre photo~ 
61e<tnque. . 

C8i11iJtfj.)(ipJUUtR Зf)р~е; at:~!Yfwo 
рія / аC1'p1.)фUrl))tєтри1t / A$!rophoto .. 

• 
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stellatiоп І coaste1lation .zodiaale; dц· 
Zodiaque,-iJ>m!'рr-' <!I"Jp'''' Ба
Р<іН. В-. ~ Р .... l1 ... Ді ••• 
Ttpe:llil. СюJrnіdн, СтрL1l.ць~801Ю· 
ріг ВotЮ.4t11 Рйбu. 

Сузір 'я aoдlsкose - С. звіроlCp)"'Ж-
ае. • 

CympaK-nРИCJIС:Рfk . 
('..ylllран 8Clp01ЮМ.JЧmLЙ - ПрИС3!ерН 
астроно~.аи~ , 

C}~K rорожаn~ пр!смерк 
·пОБУТ08JtА. 

Сgrrjтник (ФК~ СІІ:.ф50; ХН; Чрк.55. 
СТ.22; сзтenlт "'(':та) ЛФз.Ш; ХК; 

~ ... "ІаС.ФІІ42; приG(чUВИ 0't1; (MiCJI.ЦЬ 
ЛМФі9'.Ф50; трабавr лф •• 646; 
товариш Зhi.1&11; аіапа кружача 
qобfчна ВХН. ЗГ І сп}'тml:к І Тraoont~ 
SateШt/ ~МteШtе. сошраgnоп.-(:ЩJ
<:m.eрe:ж:uшя admt..lr Юпimцкиm:r 
cgn'imиUII:i4 "дади и.tkу Рё_JЮ8і 
16'15 pOКJ/ вШtnaчumu ttиuд~іcmь 
",inua. 

CIInyткu,. .(li(Jcт.gfUfiJ.U ее,,_ І Cn}'ТИRli 
С ОбратlIЬDI дапжеdJIем /.rt!rogra:der 
s,цteШіt/ sзtеШtе rtitrograde. 

Сурі<дна НСІ.; _ра""""", ЛМФІV; 
3I:(a~ni'K Шо. DI. !1«ЮрднИата J Koor
d.inate / coordonnee.-P!:mi "УltIUlдu ffl!~ 
БЄt:нш: суря.днuх. 

Cyp~fJнa а8W1.УmнaСе:и,; моpдwf:Wna-I 
• aamcyra.пЬИЗ,R "ООРДИRата/ a:Rmu
ЬІlе KoonUnate,Jєoordonnee azimuta]e. 

СУРil..дна 6lq1i6la Сен:. ;-NМЛрна ('.ек . .
к.ооpb.uжinщ- І пonяркая: HOOp;:tR
ата І РQlaгkооrdiшіte / сt'Юrdопп~ 
poraire. 

Сур/{днц iJuдш.а Сек.; хоордUJ«i.mа-J' СІІ
рJi<ша~ поаіриа ;Іьв./sИ.iJ:ИМaя KOOPltN* 
ката І seheil1bare Koordinate / С:ООЮОп-
цеє apparente. " 

Сgря.дн.а МдwmШчна Сен... R(Юрі}:ШО
ma;---с:урAJ:utalraлш.їt'йна JlЬD./fЗаз .. -
Тl!ЧecRSR troОРПНн8.та / ga1aktisch-e Ко

/ordinate / cootdonnee galactique. 
• Сурядиа ra.hаkfiЙиа-с. raJl8.k"ТИЧ-

••• 
С)"РlЩна re.:JЮueИТРН"Іна-с. Cf)ице-

оеереднова. 

СgрЯдн.а 2еОгрщРіч:на СеН.; 1іООРдШtillltl1._r 
reографичес:кая КООРдВиатз/~* 
phisChё Кoordinate / coordonnee 860-
g:r: bique. 

Сuрff<JЖl ~tNнa Сец.; (;:(Ю/ЙШ«im!1-1 
• reoпезичес:кая БРОРJtИliзта / gеodйti
~M Koord.inate І coordOnme ~ode.. 
$1чue· _ 
СУРЯДQЗ re<щеюричнз-с. ;;,w!L'1~ 

oCЄpeJ!l\osa. 

СурАдна годШща JIФз.622; JroOрдшш
mа--; CYPSnВa roJX'ИИОQ <:ек. Ічасо
вай КООРШlната /(2'A.dt-) .Stundenkoor
dinate/ c:oordonnhe Ьопіге.' 
СУР1Щиа годииова-е. годинна. 
Сур1Щна єюJaтор:івІІ'ы1ас.. ріВfIИ-" 

кова. 

СУРll.дна ещіМ'tiNta; МО/ЙШ«im!1-; 
сурЯnва емаіmi.l:иа JIьв.;-ем}ми
~ ЛМФ. rv /3Ю1нnтичеCJЩа ноорМ-
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~Тiв. 

- І • 
сфера apiJl"l!вa_ aplaapва .. , 

, Сфера-, крlllПI84ева---tCy.lUl КРIlШl1l.-...... ' 

\ кОсАиЧectcвй aoq.iщf kosmisєh« Auf-

C~~==~'- mlФ IV /"""'_ .<><=111 ........ Аufpпв/ Fесиа....-кУа. ВебеСВа. 
CIPe~ (.aaj~';;';';'/Sphi.-

]evєr vrai. . 
С:<ід (<%Оди) ІШМФIV; Or.Фl22; ;Х.С;, рУс.Г. З / .ОСТ<ІОС / оstenl 

ori""'; est. - Puж..,..,hJш • abXJдg 
roJd / sph6I<>lde. / 

C~V::aP::=d j~deat:r~н:. 
СXВJIОКРУ!'-юпьце ~. -С%ід (a6дrJ) ,І СвФ; ХК; l·iXo;t. УІ / 

восх.оn: / A~ /lever.- МOatШЩUZ 
еж6др й B6zoдV С6нця.. . 

CziiJ Uчlрній CeK~ / вечерJI!Й вOtaIШ/ 
ЛЬепdaufpP.g /lever da SOU'. 

Сз;ід ид~иJJ. СеН. / reпиaюrчecкoe ВОСХoaalеа:ве / heliakisc:her AafgaDgl 
]епr h6liaque. 

схіп reoцеВ'фИЧlП!Й-С. зехпео<:е
рQКОВИЙ• 

Czід ~peд1i64и4 CeH.)~
едніа ·-егоцгнтрwиші1. CeJ\. / reoцeH~~й 8Оаод: / geozentrischer Аof

gang/lever geocentrique. 
CJ::i.п аекпеосеpenвїй-<. зєuеосе.-

peD.RoВИЙ. ) 
СХіП носм:1Ч8ВЙ---С. світовий. 
схід правn:ивий-<хіп справжній. / 

Сжід С1Іimoeи4 Ceh.;---tCOCIdчви.й ~K./ ' 

fШ. сжід. ' • 
cxi.u півпеиввй~~ ~. 
сх:і.,п. п:іВmчвий--mв&l'ІИІІЙ ащ •. 
схід ПOJlYD;II5IIЙ~&ІІИА· СХІд. 

Сжїі>-Cdнqя (~~~-C6b .... }~.!~~uЧИ8Jl/сіег . часть неба /fД~lC es ~ 
ол.епta1. . ___ ...н.~1 

С%ідні4 Г; Лк.Н20; Xf{; /1WCI."U"I.~ 051-- 6Stlich/ortепtal.· • , 
Cz~ aiйmй Г / BecwJ\1lТЬ; ВЗОЙlИ/ 

aaIgeЬЄn/ se lеver.-З6рt а іШдUuшж гli)%шUМl. 6tльuш.к аа 9(JO---Ife еж6--
дяnlь. .' "І Cжoдoddt /н востоку отвоеащийся/ А -
gaпgs-/ - du Ievєr. - СжодоеШ1 ... ~ 
.w.tё:::iao бі~rpава бігувова. 
Сийао BOJIox&n:---oбoJIОва RoМ:етка. СМго npom.w;oJЩьІс; teteвшаАв(-~)/ IІр'ОТИВOCllllRИе, . геreвmeй~ 1- Gegen

sс~п/gegen&ChеlП. 

т 
Tг.иcnerrnt(JOCК6n. (-М) fтe,песпентрОСКОП! 

TelespektroskOp;! tel~peetrosCOpe. 
TeneClCOQ-JI8,IIЄJI:О31Р· 
ТenесROП апааветвЧВИЙ-дaJIеh"03ір 

апаа1іеТИЧІІІІЙ. '. Тenескоп бaшrOВИЙ-j1IШeиQalР~-
товпй., : -

Телескоп вертвнanьв:иА-na.пеR031Р 
n:ОЗ8Івий. ' 

ТenЄСИОП roризовтanьRIIЙ-дanеко-
зір поаемвий. • 

Телескоп ве~о~Й-д;aJIЄR03iр не-
рухоllDЙ. - . 

ТеnеснопічкиЙ-даJlеКОЗ1РНИЙ. , 
ТenеСКОDввЙ-іdem. . 

Телюр (-ра); тen:юр11О11 (-118.) ЛМФIV/ тeJ1JIурий/Тellwium/gIО,Ье (terrestze). Теmoрfltшuй; земв:И8. fre.п.пYpИ~Й( tellurisch/ teUwique.-ТеАІОРUЧНI лі-
llїl в cne1Ullpi. . 

TeJIlOpiIOM-тeJIlОр.· 
ТишimU; сутевіТ8; повoчfТИ {'.ек. /тем
неть! ясь verdunkeln. dunkel wtrde!1/ 
соmшeпси 8. іаіІе sombre.-Y прпрN
НШімій с.ауаі дGбoвd. дор6га Сdю,я 
~ нор..алЬ1l4 до d6pi1o. і llkJUC аа
zoд, C6нqa Ш8Uд50 CВtn.eIМ· 

т...,..ратура еф<_ /-=-вая тeJQIepaтyp8:/ ~.:ve '1'imperatur / 
temp4ratW'Є effectivє. 

тco&Шn (.ща)ЛФз.12/тео_/Тhео
doli,/tМodpUIe. , 
Теорlи IioвтpaJ<цiйA-Т ............. 

f 2'с9і.а t:DIIШCfJ86 Ceh.:---моlft1)a1Щf:Rвa Оа./~теоprtfl/'К ... trak
tiODltheorie/tМcme 4е contract1on. 

ТеІшивеаь---авОРОТRВIC. 

Tcp.kiJubnOp(-ра) Сен.; РНА.181/n:Р\ІІІИ-
. аатор/ TermiDator} tenninateur.-:-RQ
JUj пuрJAbf.dmoра IID. ... 6p~p DИІ иі- _ 
m,IIllИICЯ І ortpbci ~; че С6нцг 
еж6дпmЬ fШ. вuc6ІШЖ Мlсsщ"ш гО
ро:<: 

TIuAacqba---3ОрR 'tИ1A8.сова. 
, тип аореввй~ аоре8ВЙ. 

ТИп спекrpam.Вий - взірець спен-
тpanь".й, ' . Тtлошбkю:ЛМФ IV; Х К; Ф C€CВlТІШ0 _ Ср..СБ9; ФС. ТШО СВІтове Бр 35' _усесвlтиє РНЛїll / "ебес

B~ ШО / 'ИimlDelsIdtrper ! сОl;р$ 
·с~lеБи. ~ Тіло Н880дiutг CeK.;~e .; d"'unk·-ДOJldoe(Teмвoe)тuO/ UDSlch -ler) K6rper /corps іпУіаіЬІе (sombre);
ораqпе. 

ТіЛО оиредrtdu;---оиРIJJнs Cek.;----цеН
тpdльнt:;-осере;J;ОЧве ЛМФ. IV / цен
ТР8JIЬиОЄ тuo / Zeпtralk6rper / corps 
central. ' .. 
ТШ:О осерецвв-т. осередкове. 
Тшо осередочве--іdеm. 
ТiD;o світове-т. вeбeCtIe. 
ТiDo темне-т. веВВДВ14е. 
'l'ino ycecвiтs.є-т. ае6есае. 
Тino п:еиrp8JIЬве-т. осеpeAROве. 

Тіні .IШJ1IOчi сек.. / по."1ОСЬ1 ТЕвЄВІоІе? тевв ROJIe6nlOщвЄCJI / Diegende Schatten / 
omЬres vo1antes. - я.uщe лmuЬчиж тfнdt niд- час ndeнof. coнq:Uol a.imu:u 
Щt не в' яс6вано. 

т .... (-ні) upi РНА176; км/ПOJ1 .... 
тень / .КerD.- (voUer) SChatteD І omb~ 
toWle. --:-:- CtrWIIe6К aдyS61 mbd 'Ід 

- Mtиц:<_". ~ ~l"'" " .~_. 
nвь кoвi~-r. criJккoвa, 
Тінь Roв;ycoвa-l.dem. . 

Тінь ~ ФС; -1«Жі.чна Сек.;
ковУс6ва ФС,' / кoвycoctбраавая ТЕНЬ / keaelf6rmiger Scba.tteD{ошЬre еоn1qпе. 

. 1'оварищ--<)'пynDuc. . 
Тоvщ Aries-T. весвивоro р1ввопе&~ 

Tdua ~н.o...i'UIQ /а ТОЧІСа / astroпоШischer~ ....... шіquе.' , 
Точка Б8.рава""""'"':'f. вееюпюro рівво
ое""" 

Точна Вarи-Т. осівиь.оro Рівво
д:еввя:. 

. Точка весаява-r. весвяиоro рівИО
оевв.о· 

Точна вec~ зрівкаllRJl-іdеm. Т6чJuJ"сняи.ого . нодЬшя Л.Фа.427;
Весвя.иі ли JV; - весаИи6ro .зрів
Ra\sви ЛЬв.; -Aries І ХН; -БаравА 
ЛМФIV; [-веСEVUlOГО ріввопевства 
Св. Ф. МІ /точна весеввеro раввопеи
t;rВIIЯ / FrOhlingsAquinoktiumpunkt / 
~qШпохе de printemps; point vєmal. 
Точна весlillИоro рівиопевcrвa-т. 

В. ріввопеаая. 
ТdчRa eucтgnнtt Сен. (точка .ВІоІступ.пе
НИК / Austrittspankt !point 4е 1'6rner
Яоп.-Вucmуnнd тdчEQ adpi під ЧаС 
ndJipu'Y. 

Tdtwz I.iдat«нa Л.Фа.639; ап<nй (-гея) 
ЛМФ,ІУ,· апor~ум (+118) Св.Ф. / апо
гей / Ароgіuш, .Еrdferпе / ароре.
Міс!Щь у еідаtAшій тФщі. 

ТФUrа eiдalpнa Сек.; апос\етер(-тру) Сен./ 
авоастрий / Apoastrum/ apoastre. аро
astron.-Biдaipнa mdЧNQ аорЬюl ор
бітu вiдnoeiдtiє еідсонциій тd>щi ор
біт0. nланbnноі. 

ТdчIю еідcamури.ова Сек.; апоса~и 
(-ва) І апосат;урвий / Aposatumium/ 
aposaturne. 

ТФUrа еідсонц6tа Сен.; - еідсdНJfШRа 
ЛМФIV,· афе."1іЙ (+nія) Ал.6; ХН; 
афе..1Ь (-JJ.1Я) ЛМФIV; афМ:їюJf. Св. 
Ф71 / афe.mtA1 Aphe1iwn, SODDenfer~ ne. АрЬе1/ apMlie.-ВідсоНItI6tу тФuqJ 
ЗUЦЯ nрожdдuть кdдо J дUIUf.R:. 
Точка відсоllЯПlll.a-Т. відсовцева. 

T~' ~ від'юniтtрова Сен.; апой6в (-ва)/ 
81. ... йоввй І. ApojOVЇWn/ ap~jove. . 

Точна. в,зуваяая-т. зореивя. 
Тdoaш .aщpvcа Сек. /точиа вcryп.а.еивя/ EintrittspunJrt / point de l'immersion. 

Точна reoпеаичва--ttaItiя г. " 
Tdeura дРШіОНічна /праковвчесК8JI TO"!lкaj 
drakОпіsсhеr Рunkt/рОі.пt dra.::onitique. 

TO'IRa еНВіиокція.m.ва-т. --ріввоn:еи
вева. 

Точка 3aDИИh"ова-т. зynвикова. 
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Точка аахоДУ-'l'. aa:i.IUD!. т _ _ с-. {тo<u<a .. """,/ZealtlI-
РIUllrt / рош' de _и.. -
Точна зерова-т. ву.аова • 

. 2'du.a аUAdtюгo coнqeatJOpdтg Сен. і---СОН
............ ч"".21_ ........... ""'.цecroJDlИJ! / ~шtersоnnenweВdeРlШkt/ 
solstice d 'Ьіпr. 
ТоЧка 3ВJIOВO('O СО!pleC1'OJlВИR-l". З. . co~o~. . 

ТtЮїa В6реющ ЛЬв.; - еиg.dння Сек./ 
ТОЧка В8звроваивя / Vi.sierungspl1Dkt! point de vfsement. _ 

.Тdvш аgllJlНlЮgа (DJI8.ВnИ.) eek:;-аапвН
НОВа Льв. / точка CТOJRDIЯ.І/ Stations
ршМrt/~mdе~ti~~п~. 

Т-dчlrа .Rfтньozo СОнцeafЮрdmy Сен.;---сои-
цecтoJtввя Чрн.jТoчвa nerвeroco.в:вцe
СЮJIIIВЯ / Sdnшiersonnеnwtndерunkt/ point du soIstice d'Ш. . 
Точна ,шnп.oro совцестоm:WI-Т. л. 

C<lвцеавороту. 
ТdЧRа Н!JЛbOe4 НСІ.;-аерова ,Ш. /av
nевая ТОЧRa / Nullp1lDkt/pOint пш. ~ 
Точна осіввьоro зрівваlПUl-т. о. 

ріввоn:еввя:. . 
Тduaосfннього ~Ьсня ЛФа.627; -. 

.. ociВIUI Льв.; - ocfввьoro зрівв.tввя 
Льв.; - вanf: ЛФЗ.628;!-- ТеFeзfв 
Сек. / точка oceвaero рав8:0пеВСІВЦЯ( 
НerЬstaqu1поktiпmрllJ1kt і еqШJ'lохе 
d 'sutOm.ne. 
ТOЧRa осі.ввя:-т. ОСіивьorO рівио-

певвя. . 
Точна. пanaRIIЯ-naз:tОВИIЦe. 

ТdчIra nieatlUUJ ФС; - пшDВR; --полу-
2lИ~ ОГ. Ф 129; Св. Ф. 50; r---tOЖна 
Св.Ф.50j / то ..... юra / SQdpUвJrt/poin, 
sud. - ПіедЬша m6cka а8ШІ"fmнOZU 
кільqA:. 

Точk8. півд:ия-т. півцевиа. 
TN4 lii.RіЧJ«l ЛФа.618і. __ ~г.ФI29; 
СВ.Ф50; - півночі [-:--IІ;Un=Pка Св. 
ф50] / точка севера / ~ordрl1Dkt/РОіпt 
nord.-ВUaКQЧUUtЯ nieнічноі тdчEu 
dбрію. І 
Точка aiBBO'IЇ.-Т. піВ1liчка. 
Точка ЦOJly11RЄВa-T. пів,а:енка. 
Точна Dpll3Вiз,IIRa-т. при3і.рва. 

ТdчEа npoahtuuz Л. Фа. 639,' nгрщ~й 
\-и.> ЛМФIV; .ер .... ук. ( .... ) Св. 
Ф. 70 / перим / Реngапm. Enfnihe( 
~ris6e. ' 

. ТОIIuш n.puaipнa; rupifr.cmp(-mpa) Сек./ 
періЯcrpов(·ва) ЛЬв.; точКа прВ38іап
ва ЛМФ. N / первастрвй{PeIiastrum1 
p~riastre. peIiastron. 

Tdtuм npucamtpHMa; nгрucamУPR!..-на)! 
!перисатурllИЙ / Perisaturniwn І реп
saturne. 

Тdчха npUCIJHqёвa Ceh.;-nрucdRяшна 

Т_ вd%iдня ОF.Ф129; ЮІ.ГЗ.; - ' 
зйхов;у Сен.; / точка 38.папа / West· 
punkt/ point ouest; OUeS\..-Зажідня 
DWчlrа dбрі». 

J'lМФIV; Фе; nершhlій (-дія) ФС; 
Х. К; Ад. 7; .. р.Ші_( ..... ) л С 1/ 
перВI'CJПIЙ / Perihelium. Soo.neDDihe. 
Perihelfp6rih6lie. 
Точка ПР_COВJIDIВ8-т. ПР_СОlID,ева. 

Тdooщ npwon/~а; перій_ ( __ ) /пе
рий'овва / PeriJOVЇam./ p6rijove. 

Тdtoю aazoдcМa Сен. / точна за.ната;-аа
хODa/Uпt.ergangsрu~роіпt du cow:her. Точка рапіllDiйва--paпlRВТ. 

• 
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т_ рМ_и.'_.;-р_нІ_ 
"JDIФJV;-еюnиoю:dЙlU>ва СВ.Ф58; 
(-рinO.nsa ibid.l J2aвиодєвствеи
ка" точка г=пokti8lРunkt Jpoint, 

'np:d.al;' • TJ:: pie.J«1&н;н а ttрtдн.я Сек./сре:.вяя 
ТOЧh'8 paD!t(ЩеИC'l3QЦ / mittlerv Aqui
ncx.i.alpunkt/4qninOXЄ ШО)"еП. 

Tfiaura ріqноден.нltю Ulp(if.J:жюt Сей.! 
• етиtnta.Я t'O'f!(8 р'aDиодеИС1ВИR/wаhreг 
АquiпоХіаlрunk.t/Єqu.inоsе vrai~ 
Тou:a рlВQо;хеИС'11!а-т. рів"одеаие-

. ва. 
Точка ріВИОИіЧJlа-і~~. 
,ТОЧщ\ ї::іnpна-т. Ql8И1ЧВВ. 

ТОчlfft d;ідня ЛФг.618; Оr.Ф129;
t:XOiJ.'/ Сен./точка ВОСТОІЩ /Ostpunkt/ 
point orJent; -:- est. - Східн.<f тОчка 
Ni.1bЦA. 

1'dчr.:а c~Ma !ТО1lUi4 IHM:xo~1 Aufgangs
punkt ) роіп! du lеvє.r.-Нг;J..иЬmість 
nш6tжeнхя сжодt.lfоf т01fКи IОрі. 
Тoqиа с:«щу--т. схо;;хова. 

Точка' Терезїь-т. ~KRЬorO РЇВНО-
пеlUШ. 

Точt\а южпз'-Т. піЕІденна. 
'J.4'Iабаи1'-СУnУТНИК. 
Т'Риаания ~RЯ-flРОТВГ l{Ня. 

Т_lЮмtmpl. C!jkраідйчJю / <>ФерQИ"'I
'JeC1>"ЗЯ тригоиомerpнц: І ~hШОнjischе 
,.rigonometrie ! U'igопоnЮtriе spbЄro-
Idique. . • 

!р'йнитр:r"М--;'}іиіЙRa naрмаь.-тлчиа. 
1'рuкуrrшult("",а) aeOOtsUчнuu / re(I.J1ЄЗИ'ІЄ

CJ<JtЙ треу!'OJtS.UИR / geoditisches Drei
eek/ t,,_ngle j!Єod6Яq ... 

Тpшrtт.ю.m fиіПСОlQUЧнtlй І з,ллицсои
.ta1IЬКЬІ'Й треуro.:u.иин / ellipsoidisches 
Drt-ieck І triang1e el1ipsoidal. 

Тpuкg11'tiШК паpa.il<UWW'UШй От./оара..і.'" 
.:t8.kТНчt<:.mtй треуго.1,ЬИИІС! para.llak
tisches D~eck І trtang1e parallactique. 
ТрикynfиК}"8а1:і1:1Я-тріяВfymIШЯ. 
'!'РИRlUI.UЯТltJIl:\--Ч'а<:О)lіР-ТРИ1:laJ1ПЯТ-

НОН. 

Триніжииі'; трuніЖОН-'rPииога. 
Хрuн.6га Мх.ц.66; тривbRцЬН І(_ка) Граб. 
. "1; ТРИllіжон (~жка) Граб.65/трєьоra; 
тревожнuнl Dreifu$$/tf6pied. 

ТРl!tktyллційuuQ ! триаиry:JJщ1fоиJiый� 
Тriangu1ation."-fde triаngulаtiоп. 

Трi!и:ttyАЯqі!f. ЛМФJV; трккутнику-
8aHJVJ ХК; / 1:РИ3НІ')"'nЯЦllIl f Тriап
guJation/tmngulation. 

ТР~·Я'Nty.'Jitція ЮJЮo$НQ /r:uwиая- триаиry
.'tЯ1.(8Я / Rаuрttrtangцlзtion/triапguJа
ііоп РriDCiрЙJе. 

Тріянф4lщія .IIa.tla rPзб.Ц3 І малая 
триав:ry;хяфtя / sekuпdiire (Юеіп-) 

Упєн.іtmtiЙ-.itєнmaЙ. 
У11(Aш1 (-ду) СеІС.; =сw.tЮ / сш:тєма/Sу

яеm/sysU:ше. 
YJt.ttaд и.tdxmttvcuil; сшmе...а-/1"а-їЗR

'1'QчЄCJta.ll система/ ga1akti$cl1єs System) ,yst_ pla,tique. 
)о"'It./uШ LUіnmйчнuй Се ... ; ~a-;-

f 
, 

ТnOngulationjtriangulatlon ...... --
Тріяхtg.'t,щія пptUtitJiicнa І npo~
ная триaиry.a.иttИя І Zwi$Chen-- (Щп
"'baltung<-) Тnanр1аІіon /trI.,.g.!a-, 
ti6n tntermёdiaiтe. ' 
ТоО11Ї1C-ЧJ80роnmБ. 
Т"рОПЇk півnemmЙ~ОРОТ8И1\ Ко-

ЗОРОnl. 
1'tюuіk nisшчний--uoротаКf\ Рака. 
~ропіКOlий--заоРОТИИ~08НЙ • 
'fpoaОlhй-tdєm. 

ТруМ QстронO;Iff!.шa J1.ьa.; JlюНш.· ..... Qш:.; 
цїва-J'"lьп. І аcrpОQомиqєc.NaЯ труба! 
astronomisches ROhr І -.luuette astro~ 
поmiquе. 

Труба ге.lUlQ ФС;-.юро,d Сен.,' ;1І0нета 
земна Фе Л"с.ФІІ91 (труба прС)~ 
З0рна Фе; Jlювета ФС; 1'ру9а 0))0-
зірна Г - зірва Ми. 13; .1']IfС.ФП 
1З;--піl1З0рва Чрк.28; HpH.1S] І ,зе)t~ 
ва.ятруба; под<юр:ная труба І Femrobr І 
lunette d 'approche:; longue~vue. 
ТРУба зіриа-'r. з'є)lD. • 
Трj:'ба зороаа-іdеm.,' 
'1'Р)'ба комєтоwyнaлЬНQ-t«»reТQПR. 
Тр}'ба пi.Jlз.іриа........tr. ;,емма. 

Tpy6a-npgгіfJнUця; ;НОНЬа- І ВЩJЦЗ.1І 
тty6alFttbrungsfernrohr !1unette guide. 
Труба проаірла-т. зе:мв:а. 
Труба орозориа-і<$еm. 
Трут-зоря Jfe"tI6'l8. . 

Тyda(~$Q) перilQht:.wшt1frYа3 nЄр)'аUCЮlЙ/ 
'1'оізе von Pєrujtoise де ~.-з мру
tiжьJwю т.уаа.а t«>рш:т~ • п6.11Їрах: 
~ll niгдtRRU1to.OЇ f Перу Вouguег і 
Соndатіт. 
Тум.ЛІ!і"",-мр""""."" . 
1)"б_m_ур .... ТІІ • 
Тнгоllliр-барш4етр. 
Тяroтіmur:-тяжіftJ:11!. 
ТЯЖСв.JU1-1d.еm: • 

ТяЖlННС8ud (N); tравіmа:q1йнцЦ / гр::.uщ-;
"taциоьвыI/ravitatiоns~;; Scbwere-/
dt: lа gravitation; gravitatlf. 

ТяжіЮfЯ НСП; mягomін..н.ч: ЛЬв.; І. 
Ш; tpав1тація; (ЬЗl'ОтіИ'ЮI Г; тяжен" 
вв І.JЩ / ТlІІ'О1'ение / Scbv.·ere. Gnlvi
tation/gravitation • 

Тяжіння ЮJсsітн.е ХН; Бр.Н,· Ст.29: 
3QraJlЬИЄ .ксп f 8<:tМИРИОО TJЦ'()ТЄ
ние/аllgеmеіne Sehwere (Gravi.tation)/ 
gra'\itation universel1e; attI:a~ion. 
ТяжіR'RЯ заra.nьне-т. всеСВІТНЄ. 

Тяжіти к С. II~' s:ааt:я:но притяга:mся 
Cє~.; [eaгoтfnl Г.)'/тsrотеть/gravШе* 
ren / gravitеr.-Небtcні тіА4 ~Ь> 
іа cUлoю, що nроnорчійна 3 '~ ~u 
та 06ернено lІ]'X)l'Юрцt4на а кetti1pdmD.v 
i~ абопммсr еіiЮitлt • ..# ... _ .. .. 

Фа3-ВЇJXМіна 3[ісяце».а. 
Фаза заТWlН--ВіJt)йиа :ааn:мовз. 
Фаза МіСЯWl-ві;шіна Місяцева.-

фQ.1iJlЯ сонцЬа: Qш ... сжo.nоCR.ш( ~na)
РЩ 240 /со.uєqньtй фa.Rм; С:ВnО'Ч/ 

• So.,nenfackeJ/ {аСше цц Solei1,'-so-
1a~. ~ 

- Фізика зорева-аcrрофізиь::а. 
Фль6«УЛR Cek. /(i:J.ОШ>.~·.:<../ FIO.kule ,tn~ 

culus. . 
Фокус-{)rинще. 

_Лі""f<IФ (-Фаl [_,.ограф І 
Photohel10gmph / photoheliographe. 

ФотоZPQAUttmpL'f f ф<>тограhf/'tpИЯ, .. / 
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кава. 

У сmШI:Q napa.tLtИJnйчна / nар,","13.кrи~ 
ЧЄClЩЦ моитирЬвка І pa.rallaktiscbe 
Montїerцng/monture paral1act1~e.~ 

,Y~rrnie-a ріs-нw«юа CeR.;-еквanюр:mна; 
;х:Цжевня рівмнове РИЛ; 136 /31{
в.аТОрнадьная яоиrировка / Aquatori~ 
a.lmonUerung / monture 6quatortale. 

Ущерб-(ііDLiиа Мlbщёва VIII. 
Ущерб.,юватися.--щербитися. 

Рhоtоgraщmеtriе~ 8ildrne$$kunst!pho~ J 
togrammЄtr:ie. 
ФОТО"4е1 ~, фотое.1єн:rpкqкий-оіт

.пОМір сеїт.'tGe.1еюрн"ІНИ.й. 
ФоmО<фіjЮ .'ІМФІУ; PlJ.Л<;In' [ фо
тосфера / Photosphiire /phOtOsphёre. 

tJ'.ютolМf.Юo,tim( -nю) fфoro'reo!lQ,.'U!Т / Pho
to-. (р1юtоgrammetz:ischer) Тheodolitj 

._ pbotothtOttolite. • 
фtН1!і:ці.'l абурffli CeR.;-tteP'f')j)бaцІйна 
ле. І пеnтYPбaциониая: ~'кюmJ1 І 
PertцrbatfoJis!unktion ! fonction per
turba~rice. 

Фупкція: neр~·рбаUiЙиа-+. збурвз. 

:х 
X8U4una Х. С;ЧpR. 78; _іи}т& !Г;Г: пЙ. 

JПІ Г~иута (аpt'!lfсни)/Міnutetminute. 
-' х.~Юшй сеR./кикутный (про nре_и)! 
, Мi~uten- І, de mіnutes.-Х.шtilнні ЧQ~ 

СО41 прд,А(iЖ:tfu~ 

Xви.Jmнрця-стрілка Х9и..,ивиа. 
'ХвНПЯ-ХВIrnНИ8. 
Хвю1я 3aXO:1y-)Юмент 3аХQJ101Шв.. 

Х.,д.1я nplUl.llU6Ha СеН. /nРilпнвная: ВМ
аа / FluthwєUe І onde: de nщ;:. 
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ц 
ЦІ;'ШfЬ Metoha-нО.1ІО МетОИ08е. 

Цuр,.; (~xa) fiз.Г249; - Ст.75? xl< І 
цирн! Zirkus./c'rque, 

ЦuфеРНUК{~ltа} сек. !циферб.naт/ ZШe:r~ 
blatt!cadran. 
Цім аcrpОllо."jчяа-'tруба І:!СТРОИО-

мічва. . 
W.;rocblt-усесв)1' . 
1liЛЬВР.:Б-Шonтeр. 
Ці.:1l0В811ИЯ--..:rореквя • 

• 
Ч, 

Час nOpлlбвuй JnfФIV; ~ Яо,1Хаnt6виl 
Сен. ! nрttиmUllюе .рєхя / Нafenzeit! 
~ta.blissemєnt du pOrt.-Rор~6IfU1l t;aC 
є 'Шt CnlгшЮtJt лрunлueн6l иилі. 

Час (..сV)/ВpeNЯ !Zeit!teInp$. 
Чаc-ro.nиllа lL 
Час В~ткіЙ-f'bltКRa всєсвітв:я. 
Час дійсВ'ий--ro1mва спраВЖ1lJl_ 
Час :tОllЗnCОВИй---.Ч'ас портовий. 
Час ~rn.!JьюtЙ-roдвва _ всесв:ітня:. 
Час ,захіn:ьоеврonейCЬНVЙ:-r&.Iи-
па .захШ.qьоевроWАсьR8.. 

Час 311із]!овий-rolt1щз зоревз. 
Час 30peJ3:иЙ--іdem. 
Час аорqииА-іdeщ. 
Час МlcnoиQ--rokaва місцева. 
Час 06іry-об!г 11. 
Час Обороту--о6ерт Il~ 
ч..<: DoOy:tolmА~1Щ о06утова. 

Час nраВ1ІЧimЙ: - :N)J:tИка справ-
ЖВЯ. ': 

Час· Се:редвій:-горu t:eрецІШ. 
Час сереД:n(JeВ})оneйський -f''O!tN

ІІа t:eреДJ:l:ЬOЄЗponettсьRil.. 
Чае сиаерв:чs;и8-ГоIЩRа зqpeВоа. 
час СМ1Юд1ІчяиQ - n~ріояа C1mоди--, 
Чйс ~yrOВltЙ--roJ:tllиа cмyro:aa. 
Час COИЦeW1Й-ro:rrииа 00DЦe1Ja .. 
1.:' ас СОIl8.ШВ1lЙ-idеm. 

w 
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Я'.ище amtpoil(М(іошt Чрк.8З f ,a,~ 
)JOI(ИqеCRое RМeIIIIЄ І a.5trOnошіsChє 
Eneheinqng/ph6nomene .ast.rononЦque. 

Я'lJuщt HaМepOtнe Ctщ. І краевой * 
ФеНТ r,Ra~ffett je!(et de bord.-IH~ 
тгHerНHltтЬ Htt.i16tp~ .nsUЩQ 
3.IIltтuуєmься для смlltmJЮ..1ьJШ:t лініЛ 
BUCOKU% шарів z~lрН4l п4рu. 

Ядр6 ..... trnш ЛIі,Н 5~ e<p~ - СеН,/ 
мро NOИСТЬІ І Кошеten.kеrn І no)'зu 
com!!taire. , 
Я;mк--ввcn"Пеш.. • 

RCKpIlIIUt:. х1{ І ~srpЮlЙ І grell, blendend, 
'hеШg liIclatant/1Umi:i.UX, tlair,-Ci. 
piil---'fiаlL<J;:Кpd' ша щА чiJюto гБРll
ЖJ.t() 1d6a. 

R 

, 
ІОпі1'еІКЩ.сєред;иіЙ---юnireрООСеред~ .. 
ковнІ • 

ЯСК~ісmb(....gOcmu) ТК 5;kIШ.mь (~HO-
єmи) Сек. /б.nеClt~ ярНОСТ:Ь/НеШgke1t! 
cl.arte; OOlaі. . 

ЯсхрtbJkmь абсОАЮtnIю: СєК.,' - бип6-
tAЯдна Сеп. І аБOOllIO'J'В.WЙ бл:есн І 
absolute Н:еlligkеіt;-Gltn.и І ~i 
&Ьsоlu-Беаll:&гя..1дна ЯС1І:р&imtь, що 
lJiд1UНliдdii віддалі зорІ на Qkmrtt. 
rшрсекіе. 

Яскравість беЗnОГJfRllІЦ-R. обсо
JIютва. 

Яel;рМість lJидIi.tta /ВИJ.{IDI.Ьdt бnесв:/ 
SCAeinbare НеЦіgkеіt; - G]InIe/~clat 
ар~пі. 

Ясвість-яскравіcrь. 

. АСІ'РОІІОМІЧНА ИОМШlRJUlТ)l'pА. 

AHOpi).ll.O)a 'п.мФ.IV; OrФ1З2; 
72. ХІ( / ADdromeda. 

6аби-IIn.екди. , 

І. Сg8і.р'я. 

ЧР"· 

Баp6R (.на) ЛМФ[\': Чрк,73, ХК: 
Rб. [йоаоріг} /Aries. 

Бulf (..Jrl:l:) ЛМФІУ: Or.Фl:ro~· ~ц.7З. 
ХН; Мб.; [Телець -JЩ.Н48)гrаu.ru.s... 

.Б.tш8щїrnа J1МФIV: ~Ф.1ЗО; Лк.Н . 

. 48; Чрк,73: :КК: C,89:IGominl, 
Бороиа-lia«:іОQЄЯ. 
Вara-Te~. 

'" Ведмедиха Ma:Ja-~:(fЩЯ :\%а:и, 
вй..шюfИ:ВaлUIЮЧРJ.1.6S; ЧМ.;. Мед

J!ЄДЙпя. Вєnthiз ДФЗ. 656; Ог.ФItZ9/ 
Ursa :Иаjor. ДИВ. також Віг &'1lЖutl. 
Війя. . . 

&дA&e~ Мала ХКЧАс.; Me,1Xh
ДЙЦИ Мапа J1 Фа. 656; Вe~ 
Мапа Jhi.H47/vrsa ЮnOе. 
8і~і3RИЦ. 

Віз {s~~и} ,8еД:UIШU ,.''!Ф3.бlЮ; Чрк.68: 
J1к,п5З' ХК; віз У; Віз ДasQ1B' 
:!Н.Н.47; Ві. (Ииїв. Диіпроп. Oh"j).· 
Шenmsщ. Rриворіжжя. XePC')z' ГiP~ 
ба {~}. РозвОll{Чan...И1lСЬk. j). Херс. 
[ЧЄnlга Кбj. III,~. ':. &. иrsзе М8jod:s. 
Ві" давнnів-Ві3 &-ш..ий. 

Віа Мц.лua ЛФЗ.656; Чрк.68; XR У 
~,T,"(' . 

U:r:sae Minoris. 
EtiаничнЙ--Etiзник. 

.8і1НЦ1і (~) ЛМФІV; Чg.tftm (-lfd) Сек.; 
Bi3IWwit С68; Or.фl30; ХК; Кб; 
ВОаовйц (-кА) ЛК.Н (Віз СЖМ] /Au
riP, 

8інtцr;.(-нцЯ) ЛіедbfН.uU Сек.; l\ор6иа
ЧАе./Соroпа Austrina. 

Bi=t4qtl Лїенї1f.НUЙ Сец.; I\Ор6ка-ЛМФ 
': ХІІ: 116. Вів6. ( __ ) -Л •. Н, 

47,' Криmiци (Хєре.) /Corona Вохеа-
11., 
ВіИfЖ ПіШ'lВ1lА-ВінєЦ). Півв:іч

"иЙ. 
ВітрІіАо CeH./YeJa. 
ВІ«я (ІПевч. Oh"p.)~~ C~ тt ите Ма· 

jlJris. 
Вовк(-1fа) ЧАс./Luрus .. 

nOn'OJ1ИВ~ &)7о.."1іЙ. 
1kЮoAій (-.tія) ЛМФIV; ХКі,.С71; 1\6.; 

Вод.,т'. (-за) Лк. ЧМ: -Мl> (-ра) 
1\б,/лqш.riU$, . 
Bo!UJp-ВодоліА. 
В~QВЯ:Iі-Візвик. 
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А.1іарнЧ; А.хєркар ЧАс./о. Eridani. Bdtтop ЧАс.lft GeutiUОnlП1.. 
A.le.«qz/1 Ап~е. Квoчtta-Віtyвова. 
Аліdт/s Ursae МаіОn$. - kоза-Ra.ne.ttll. 
AJь6ipbJfI. Суgoi. НІЖ6litp Unae IOnom. 
А.льrеніб /1 Pt:lJ8sj. J(Moc ЛФа.657; Cnlкa/О V'irginis~ 
...t.лм6л~Л~ Persei. Маркti.б/а. Pegasi. 
Альде6арщ.: ЧАс. J «Tauri. !J.еtрец./3 U~e Majoris. 
AAЬ1>aїдiТJ Ursae Мйjоris. Me1JQpmiм./r Лrtetis. 
A.4ЬKi6нa/тt Tam; А190Шt (Pleiade$). АfеиlЮAшан~ Aurigae. 
AAwn«lp ЧАс.;с АquШє. МеЮі6рl« Сеіі. 
~PfJliJ- Hydrae. - Meplиti'{. Ursae МajoriS. 
АюіШрес ЧАс.ja Scorpii. МШJ.р/' U.rsae Мajor:is • 
• 4p1t11'lgp ЧАе.jfZ. Вomli, 'Mipa-.lInава. 

A.i.-ерв.а:р/АкаРАар. Mtpu:t~ Andromedae. 
[;fJJl.Я!!!PUfth Orionis. MiPfiilJxfa. ~nei, 

, БетеЙteвзе-Бетейtd~. Перлина Х1(; lЬса.; (me:\tЧ)Т :ІФа. 
&nuill'tfUe (веам.) ЧАе.; Бетеtttta3е 657)/5. Coronae Вorealis.. 
ЛФЗ.6З7/О. ОriспlS. nm.."J)-кс-rIOJJIоkt". 

І 6ityboba-ПQJ1ЯРца, П6АЮ1'іС ОrФ.l30; Пon..,укс АА,с, f(Зf;-
Ь.'ІІnМа; DfМftpIia; }{вечна (l{:y&t.s)/ шіПОМ1nl. 

IJ. Ursae Minons:; Polaris.-.Yci (Юрі По:з:ярва-Біrуuou.. 
~i) а RвОЧNа сидuщь Н4 .місці (K"y:~ Лриім; Яс"l:а/, Сапсгі (зореаий 
ОаЦЬ). . рій). 

виа ЧАс./f1. Lyrae. ЛРfЖіОн. Ог,ф130$< :ІФ3.657; Процї6и 
Binдeм.iJl11l.pi,t#1 Vlrginis. ЧАС.jf1. Саni$. Мinoris. 
tprmam6tlQ/t!- Cephei < .nРОЦЇОВ-ПРОціОQ. 

, te)Ja-fiepmt:иа. PU{/Jl. ЧАе../а Leonis . 
. Деkіб. ЧАс. Ій Cygni. ..Pif'lUlh 4Ac.fi!I Orionis .. 
Ден~,f UюDlS. Сuрtл-'Сіріu, 
Дивна; Міра/о Сеіі. Cipи./u. Andromedae. 
д'u6геj<:l. Ursae М3jОris. Cip~й. ЛФ3. 667; Сіріус СВФ51; ХВ; 
R<шсn; }{aH~ ЧАе../а С:аrїпае. Сірнос QJ).Б.77; ЧАс,; {Сирія 0rФ 

}(аиопуе-}(ан()n. 1301/<:1. Canis. }!ajons. 
Капця; ЧАс.; Ноаа Or.ф130/« Aurj. Clр:tус-сірій 
ре. Сіріюс-СірїЙ. 
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........ іcl&m чл.. • I'UCU. _. 
1IlllmtJf. I'ega$i. 
'. ЯcmI-ІІресєае. 

111. lI~тош ~i. 
л_о 

Л~. 
#- Оpl(Жідu. 
Л~;· JJлврJiніЬ Потік (·.Оіку) 

IV. ЛJUUШfШ •• 
:&н1р4 Or.ф130; JIМфJV; _рай .С. Б. 2З!; ЧРІС •• 5; Меркурій хк. 
ЗорА(ІПе ••• Онр.; Хорс.) lШ; _. .V/МеrcunШ. , 
_У; Г; ш .... Qкp.; Сві .... -V; МерlС}'Рій-Меркур. 
1m.... Qкp.;Хорс.);IPaвви-JIМФ.JV; Мt.щ., ( ...... )/LQD.Ц. 
у. __ 31"; СвI_А Зі_ У; HflImtн (См) ЛМФJV; Ср.СБ2З; 

.зОрn1.lЙЦJl (Черldr.); Rо.l1eCв:И.цg (чер- Чрн.45; XR/Neptunus/. Cung.mн.wt-
иir.}{Vеnus. тРитов). 

1Jkma/ Vesta. Пc.vuШa-РШlas. 
ЕfЮC~, llл_-.Р!цtо. 
3иlлi!rrerra/Cgпyl1t1<Шi; МІсяць (.ЦJI). с""'!!!ж ('''''! ЛМФІV; Ср. С.Б.23; 

3ірииJ:UI QіТовз-Вевера. ЧРн.45; Х.Н; І Satul'nUS (Cи~~- , 
Зоря &чірва-Ве..ера. lШ: мша(: (-а); Eвцe.т\дa~ тетида. Лі-
30р.и Вечірова-Веtreра. . -... 6ва. Рея, "tиnи (..а), ТeMfД,a, Пцері-
Зоря РаИlDlfUl-"ВеВl.'ра. 6Щ...а). 11061' (--а). Фtба). • 
ЗОРЯ' Раиия:-Веllера. Ур6Н (-на) ЛМФIV; cp.c~; Чр ... 
ЗоРЯ Світова-&иера. 23; Юt; І Uraaus І (Cyng11UШRU: Л-рі-
3<)РЯ81ЩЯ-Вевера. ЄJJЬ (-..1Я), Умбрієль (··.;lЯ)~ Ти.т,ашя. 
зор_-в.вер.. ОберОв (,в,»). 
но.лесниWl-Веиера. ЦерцюjСеres. 

Мщ>с (~ca) J1Фз.90 І Mars / (СU!УІl1UШlШ; Юнона / Заnо. 
Стра" (·а) JIюt.2З-'-FоЬ .. ; Жu (-а); Юni .... р ('11"1'<1) ЛМФІV; Хіі; 'Іри. 

• J11(1I.23~DeimQS). 45 / JuppiterJ(C~; 10., ЕерО-
Ml!pкfp ( .. ра) ЛМФlV; OfфlЗО; Ср. аа, ГаВ1мед: (-:аа), l\&'1icтo). 

У. БОЛiJma, 'aтDКU. озера, МQр.ч .. it:лЦsєі. ~ 
БолОто Гt:пиIе,fPalus Putredinis. Море IlII.i:J.u-Море Роаюче. 
Болim> ІМJJlісте/~lш Nebnlarum. М6ре ПOli/hw Cek.;-J1iriJ.tuе РНАl80/ 
Болtm> CbuнejPa1us Somnii. Иare SereDit:\tis. 
За't6:ка Вeeen:иооа/Sїnus lridium. MiJpe Прибр~-М. СкраЙиє. 
ЗаПIС8. Cepen8l1a/Sipus MedH. М6ре PtJдw CeK.;---IJ.aiдвe РНАl80/ 

Море ~ЬСЬRе-М. Лівпеsmе. Мa:re ~oєctutdit.at;is . 
., Море J'3и..rЩрів-М, Вопre. Море Cкp4ilнє Cek.-ІІрибережие РНА 

МОре Bou.4 РНАl80; - Вйuарів Сем, І 181/Ma.re Мarginis. 
мare НuшоfUШ. М6fИ! Сол6д1te РНАl80;-Неt,·ttрие о:к.1 

Море Гy.к6d4tnl1lOft:1Мa.re НцJ11b()ldiaпцш M\lre Nectaris. 
Море Дощове-М. апв. Море СпOIdйВ"е-1L Тихе. 

МОРІ! 3.шq Сек.; - Дощове РНАl801 М6ре Сжіднє PНA180/Ma.re Oriеntalе. 
Mare ІшЬгїцт. . МоРе таиСеtc .• -Cnокійке р"нАІ8О/Ма-

Мере Rрш Сен.; Рішень РНА180/Маге re Traoqujlitat1s. ' 
CrШош. М6РІ! Хdрш PНA180/Mare Nubjum. 

МО'рє ЛariД:lІе-М. ПОriдие. Море Х(JЛ6дн.е РНАl80/Мате Frigoris. 
Море Не1mрие-М. Co.:1oдJre. бзцю CN.tpmuj"L:iJ.cn&. Mortis, 

М:6ре Порнt PНA180/Мarє "Vaporцm. 6аеро CtSцнe/Lacus Somniorum. 
М6ре Пі.884нщ Сеи.;-Австр~ке ОКt:tя Вgр%4ШUЙ PHA180/Oceanus Pro-
PНA181/Мare Australe. ce11arom. . ,~ 

.у 1, Місяці РО1\У. 

БЕ' • ( .. ня) У. Чрн 82; береоinь БереаLn._р ....... 
._) Г; Ндп. 1916; Ндп. Б. Т 1917 Береоі .. -береае"". 
ре3іш. (-<>вя) Г; Чрн. 23;{МаРТ/ ШJЖ'КЬ (-<:ItЯ) Чрu. 82; к.",.1916; 

111 .... /=.. Ндn.Б11911; жОвте.... (.ТR1I) ТІА. 
• С)"Пynlи ... ів п,цanет I't().1Хаио піcn.я: 1t4t3OВ P;S:8l1ei ,У IІУжка:к. 
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гапакс.ая--ranа .. СіЯ. 
гa.aaкm'ЄСlOlй-raлаЮ"Иlf.НИЙ • 
~--СЯЙІЮ ПJWrИсопцеве. 
геаваквqеСliВй--re.1.tяка,;п,ннй. 
Геаиorpaф-reoіО."аф. 
Гe:mюrp8фи'ІЄСНИй-re.'"riографіIf.ШІЙ. • 
ГemlOJor-N.:IіOJJС1Г. 
ГМИО!lteТP--гм10)fетр. 
гenиох~ический--rеліом~ичциЙ. 
Ге.""1ИОСКОп~П. -
ГелиОСКОПИЧЄCЮlЙ-re2'lіоскооі'ЧКИЙ. 
1"'eJIвotфeра-п:li.осфсра. 
ГUИOC'Тй'J'-l"'e.,.'1іОСТЗТ. . . 
['e.1Ifotpon-re.l:іотроп. 
ГemrОоеитри3"м-re.nіоuентризя. 
ГemlоцеотричиквЯ-('.()ицеосеpeJUЮянJt. 
ГеоАе3QСТ--teOne3RСТ. 
reonе:аичееюrА-reoдеаичнмй. 

r 
Гвутне QСТРОНО)lпчеСJroє-rИ}"ТТя 8C-ТрО" 

номічне • "-
Год. -ріи. .-
ГОА авом;а;;JИC:nlчеааlЙ - рік 8Ю')")UI.11 
СТМЧИИй; 
r. вековОЙ-r. "8іШ}8ИЙ; 
r. ВИCOROснWЙ-р. переcтyrJШIЙ; 
Г. rpа~иCЮlЙ-Р. побyтOJmЙ; 
r. грuropпаuехи:l1:-р. греropіЯИСЬКИfi; 
Г. звездпьd1 (си~ернческмЙ)~р. зоре-

ВИЙ; 
r. ИОВUЙ-r. новий; 
г; обьmв.о&енIfы--r,, авнч:аАннй; 

• Г. m:lзтопичеСh"""ИЙ-Р. UJIaТОВічнн;f; 
г, cвeтdв0:t::-P. сві7Jtовмй; 
г. <::О.."1Rечн.Ьій-р. СОULЮВнй; , 
Г. ~"Й-р. 3ВОРОТНИRО8ИА; 
г. фиюпвиwй-р. уявний; 

ГеоJte3Ия вышnя--rєоі1еаія •. 
nOВn -f'Є("Il,tt. 

Г. ІО.1ХИаиCЮfЙ-Р. ю,,"1іянсьЮlЙ. 
• .гоnовой-ріt{tm1t. 

геоцевтрll~liI- rєоцєатри.зм. 
reoпевтричecuмй-..зем.аеОоеpeD:"овиЯ. 
ГерlІОnЄUТPИrcєскиЯ -'- МЄРkYPOOееред~ 
~ НОВИЙ. . 
Гиnoтeза носхоroничebtая - хіnотем 

світоn:ірна; 
['. Ламаса -1'. :IQ.:'U{(:Oaa; 
['. метеоритвая:-Г. :мereopнтн.a; 
Г. неС)у.upиая r. иебу:rНРJ.Jа; 
Т. lШаltЄ"te3Нма.1ьиая -І'. lШанеТЄ3И.~ 

JQДЬdQ; 

г. ~.і1~'lесная:~e.mпсоiJuJа. 
r..ll83 неВfЮ"р~НИЬІЙ - ОКО ro.1e .. 
Глобус - (либ. ~ 
ГJIобус ~есllВЙ - t~"1Ьоб небесна,\
Гномон -rяом:он. 

Д1шжеnие ВИ):tИJlое-рух 8иакNнА; 
;t. ВО3М}'ЩЄ1:Ufоє-р. з6уреаиА; 
~. враЩ4'f'eДЬНСМ:-Р. обертовий; 
Д. roрпое-р. річв:ий; 
n. трyпuовое-р. rypNlJИЙ;' 
n. деАcnmТfЛ.іЬиое;-р. справжній; 
N. иутацвоиное-р. нутаці.йний; 
д. орбитаllьиое-р. орбtтниR; 
З. ОТПОCllt'eaЬКQЄ-р. Відносний; 
;!!. oapa.""1.i1a~--:.p. П8ра~13.f,,'ТКЧ-
~Й; , 

:1.. 110 .nУ"У зреttИlf--р.. npомеИЄВ11Й;' 
n. nOlJJrmoe-р. відCf')-пР:l; . 
n • .npeцес;сиО1Шое-.р. ВRпе~ний; ~ 
n. ПРmiOЄ-Р. NauєрєдніЙ; 
Д. собствє1Іиое--р. масний; 
Д. сред:пе-р. сєpє.n:н.іЙ; 
Д. сyt()Чllое-р. пQбoВIІЙ; 
п. 1f8COBoe-р. roД11И1111I\ОВИЙ; 
Д. ~QJ:tа:JЬИОЄ-р. е:::JіпtOt:Ulч~ 

пй; 
Д. amtЦflXЛ1lЧOCJ(ое.......:р. епіЦ11&1ічяцй. 

д..О8В8..Я-30РЯ nоnвійва. 

Голова IoiONetbo�-roJtова "ометна. 
Гонио»етр--roніомerр. 
Гора k'O.."1ьtteВ8я-roра RілыreD •• 
ГОризоtl't'-OбріЙ. 
Горизо1П' астрономнчесЮ1Й--U~" 8C~ 

трОНО>tіЧний; 
г. ВИJ.UI)(ьdt-обріЙ ВИJIIIМИЙ; 
г. искусcrвеНИhlЙ~еN ШТУЧfIИЙ; 
Г. иcmняЬІЙ-П. справжній; 
т. ptytbWl-п. жltвоеріБИНЙ. 

ГОрІПО'НТа.""Іь-"рива рівиовнumииа. 
ropocJ\Ott-roросRОП. 
1"'рuuтaци.ОЮfWЙ-ТЯil.1аНЄ"8НЙ. 
rPадус-cтynіn. • 
град.усны-cryпене"8uА •• 
~ВУJl1IЦИIl-3ЄРНПстіСТ'Ь. 

дейСТ8"ВЄ В3аихное-11.ія вааємна. 
Дe,"kабрь-rpУJlеи:ь (но:м:еикn. VI}) .• 

Е
аение RассииИ-.nрорїз }\ассіпі1в. 

ень-д;ень І. 
реит-деферєят . 

д11а»еТР ВIf)':{И:м:IrlR-nonеречяtlR ВН!Пt~ 
."ий; • 

.1 • .иtnJШlЬіІЙ-П. справжній; 
;:(. ~1ОЖИьd1-n. УЯnЩl:й; 
Д. ПOJJRpнШ1-п. бігуиовнй; 
~. УГ~"10ВОЙ--n. нутовнй; 
З. qюJaторка..."1ьJfыйn.. рівниновий. 

Диафраrма-вічк-о. 
ltRафраrмировать--ві~ну"8йТИ. 
ДRгреccnя-зu~сія:. 
Диоmер-Доnтeр. • 
ДИСIi ;::(RфраJщнонныйtфужaJtьцеe :ан .. 

франційне. 
ДaCk Ct".!..ilнеЧR1:iЙ-І\'"РУЖало соицеве. 
Диmeреин "КOCJ4И'lеCR8я:-розсів CBiTOw 
• ВИЙ. 

.11miIR8. Jlня--орОТRГ 1tИ1J. 
Дпинw оохрая:я:IOttPIй-віРf!OД:08ЖЯННJfЙ~ 
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.z:tвuи:иR-ЩОllеакин. 
lbreвиой..:...-мВШlЙ. 
ДoRCдЬ ~-пощ ",е'feOраий. 
ДOJ1roт&-.!fо.вroп.. . 
ДO.:Jroта $kC'l'pOflОЮlчt\'Cf\"4Я -. il0"8J:'Ora ac~ 
троноючна ; 
.tt. .'&ООТОч:аая-д:. ехіая; 
Ж. JrJOQ..OJJящеro уз.u - .1. догірцоro 

В)'&.""І8.; 
Д. гa.:tакmчеСRaЯ-.;):. raa:Зh'ТUчва; 

n. re;IиоrpафкчеСRaЯ - д. fe.'Jiorpa
фіoma; 

n, гедноцепрнчесRaЯ-~. соиц.еосеред_ 
""'Ова; 

Еди1tИца ""еЗJщаЯ~:З;IfНИUR зОреваj 
е. "П.-'ШI«fta.Р}JаR--(). п:tаиетарнз; 

ЗаЙ1'~-3а~ynaти. 
3aKar~aXlJ( І. 
Н занату ОТНОС.ІІЩИЙСR-захщовиЙ. 
ЗаЬ"а1' вечеРинй-заш вечірніЙ; 

<1:. r.eoцеитричєсt<ИА-З. зеМJtеО<'.еpeJt~ 
l-Ювнй; 

3. истнltJ'UilЙ-з. errpавжн:ій; 
3. ~Че(;ЮfЙ-З. світовий •. 

Закон lien.-,ера-3аКQН Ken'1epiB; 
3. Нькrтoна-з. НьmОИів. 

Е 

.зад wерюtJf8.иIl"ыйіr.:rиц1l пізilеmtlt~ 

"" ... 
За_ед.аеиие QО.1lИРНОЄ ~ atо.ві.:ІЬНЄRЮI 

6іrylЮве. 
~иеnтyвцчеСКdЙ--заие6туииКй. 
Зanаа-захіа Н. 
3arJaднwй-заxiJ:tиіЙ. 
Заря вечериu--заrpава вечірия; 

з. }"Треи~м--з,. раніt:uия. 
~1')Іева"tЬся--зате.НІОВйТНСR. 
Ззтменпе-аать,.,;а. 
Звтмениє J<O:JьuеОбра3Н()Є-$.ть,.,;а l<Ї:tL-

Цева; 

з •• 1УПЦое--.з. місяцева; 
3. оmичесное-з, ОQТIfЧИВ; 
З. nо.'1ное--з, повна; 

<1:. ЦІ yteheBOe---JJ, притінкова; 
3. со."1нечнОе-з. сонцевз; 
3. фн3ИЧe(..k()е~. фізична; 
:J. цeи:rpм:ьное-з. осере:.tиовз; 
:J. чаcrиoe--.з. .аС1'Инн8.. 

И 3a'nIенвЮ относяпm:Йtя~'40ВНЙ. 
3ат»нться--за~ватuся. 
ЗахваТllШ8Н1fе-ааз:учаиня:. 
~ХО!1-захі.ц І .. 
3aXOlPfТь-l) заcrynaти; 2) аахоДИ'n~. 
3аХОJlЙ.llUlА-заxiд1mА. 
Зве3В.........;;юрй. -
Зв-ез;х:а 6Jtнзnо."1ІОСНаЯ - зоря ПРИбіry-

ноВІ;' . 
3. ведущая~,-прОВJnницй. 

Звезда еремеtmaя--зоря тимчасова; 
, ~. raзообраЗifЗЯ:~. газо~ 

3. �1�taHT'--3. вenетевь; 

3 • .uвОЙиая--з. по;rшіЙІІ:а; 
3. аа~Jttя-з. зз'Т-eмtlJQВaиa; 
3. аахOIlЯЩaЯ--а" західна; 
3. карlШК~. Шіp.1lИК; 
3. м:аожecтsenaaя-з. 3JЮЖЄR8; 
3. QeвGCXОД:Я1ЦаR-З. l.I~a: 
3. иезаХОДlПl:.l8.Я~. пезаx.iJma; 
3. нenoДDJiжиаR--З. нерухома; . 
3. ноuй-з. нова; 
3. ОfЮJlО3е1ШТИая~. зeuiтаа; 
3. Оmtlчecцt(·~йааR - 3. опшпО-

пOДUiЙQ8:; 
q. GCm"JВ&аЯ-З. основна; 
3. rtaJX.alOlIlaR--3 • .nenoчa; 
3. uерем:еН1ШЯ--3. з:tfіRRа; 
3 • .rreрем:еиная ДОnГОtJеРI.І~RЗ.lІ

З. n08r03М:iица і 
з. перем:евнай кораn«>nернОдн'lе-

СRaя.-з. цoponroз.'1і8."НtI; 
3. поta(."lШtЯ-З. зaraс..--rз; 

3. пер.Ь:о1tAч:еская~. періОі1Нчва; 
3. DOJ1ЯJ)tlЗЯ~, бі:ry:иoh; 
3, ttpпзраЧнaJl-3. ОМ9.ина; 
3. ПУJlЬCИр}'1ОЩ8Я~. диmyщa; 
3. С бо:п.пюА IІрpaJUlаnиеЯ:--з. з ІЮ-

J):"ИR01D ірадіRttiєю; 
3. с.."10ЖRан--з. 3.:Іожеиа; 
". смИечнал-з. roнQeJЮГО ТИП}'; 
3. eocrаМQЮщай-з. tC&.'ta.."!tP88; 
3. спв.тра;:Jьв-о.-;І180RнaЯ - 3. cneк--

f1JЗ:ІьmН:1О.дві:АRа ;: 
3. сраDНепия~. поріsиацв:и; 
3. суneР1"flnИТ-З. пaдuenетєвь;: 
3. тenЄСROIJИЧе<ЖаЯ: '- З. . :::ш.n:е!{ООір .. 

"'; 
3. тцпзя-з. тeHQ8:; 
3. траЙll:aя-з. noтp1йва; 
з. tymaR1laQ--3. МРJП(OВинН8і,. 
з. фнЗЯЧЄСRIJ-р:войidя - 3. Чtі:tJ1'lИО~ 

ПО1lвіЙlfа; . 
3. uвemaй--з. 1«}.'tЬOpoea; 
3. зкстра:а.~a:.tьиаR-З. ЦО3аО(""eJIa.' 
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~e ~хіиа eiJ:Coвa; 
и. l'(iJtoboe-е:. річна. 

иахереиие бааиeиoe-uoмір оееоВОВВЙ; 
и. ~ьuoe--вюdр ЗОРОВИЙ; 
в. ~OМ~>re(::rroe - a~ re.u:1оиєт· 
, рвчинй; . 
и. re<mезвч~ - x.t01llP reoпезич
НА; 

и. rpaAYСЕЮе--О. cty'Пe1Ювий; 
И. ~ - вюrtр .cnі'fЛО-

..tP...... . 
Иаображевие-аображеиця. . 
.If3oбражевsе ааиxyтanьиoe-eoGражеl:l~ 

81J щsимynre; 
n. ВОП&уlOщееся-образ D1J.'1яC'fВ.й:; 
В. КOJ.iI!IЧ~ражепи сті'ІКІЮве; 
и. аея:сиое, :веотчe"tn:JШое-4брвз не-

1ISp83ШIЙ. 
п. (qIreTJIIIboo-обраа '8Ир3звий; 
И. "nдoxoe-o. 3Ш!Й; 
и. поcpe1tствевиое--о. оом:ірsвй; 
и. ~. вевиразииЙ; 
и. с СО1І:равевием: д.:IDtв-3О(іраltreипя 

вірsоn68Ji'lШlВЄ; " • 
і(. ссохр3treвИtм ПJ[01ІІ.аІієЙ-з. 81'Р'-

iЮDО&еР:хке&е; < • 

'Н •. еСОxp.aиe!PJем QОДоБИя-з. ВІрнО'" 
RYтиє; 

~,. СQОНOЙJa:ое--о6раз споJdйпИА; 
и. тиЄ<:Ronичєское - о. ПМeROзір~ 
кий;" . 

Н. )"croАчввое-о. ctiЙЮlй;, 

Й08ИцtвтpИ"lecюtЙ - юniтероосерeJtR(l
BH~. 

Налeuдaр.ь-fCalШШnР· 
R3.лещr.aрь J1)иroриаи:<:..КИА - К. rpe-

ropіявсьt.."И'Й. 
к. fO,."ІИЗИСКВЙ-J<. юn1.яв:сillkИЙ. 

}{апа.;r-перекіп. 
Кal1.1111 ч~риая (при ПРОХi)ЖJtєmm nлa

ИЄТ1ІІ)-4вfR3mt. чорна. 
:Карта-мапа. 
}(арта 3Be3JI1':t'IUt-Хша зорева. 

Н. зe3fRNX попушариЙ-nn.1UIitnь06. 
1<, вeбeamR----tIUU:Ja ueбеаа. 

I\артоrpaфв'lК1GlJlt---Порвеапй. 
Нартоrpaфиll-tw::lорвсува;нии. 
""'~p. 

• 

Й. 

к 
КаР1mlетрия-мanО~tі.ряЮVI. 
Raта..'Ют :а.8е3lUШЙ-реєcrp :аоореl'il1lЙ; 

К. зо1І'ІіЩЙ-р. cмyroви:й. , 
RатаС1:"рОфа J«)cмиче\жак - :катастрофа: 

світова. . 
Качаиие-хитаmut. 
ЮJa~~.нtt etesbd....-..f{8!\!tPану :\IУРОWЙ, 
'RDадра:rурз-кaanpaтура. 
Rвaд:pПУРQ ~ востоqШR - Юtцратура 
сШия; 

.. к. запад1ІU-j •• з.~хі;tн1l. 
&'1асс 3Dqm.dt-вt(Д~'1 зоревиА. 
Клин м:epnьDt-н.'1ИИ :"lРИИЙ, 
}\o.'1e6aPc-хIlТlUlИЯ. 

75 

11 
ЛНuаа OJ.")·;tярR3Я~ очmо .... ова; 

.11'. JI1)~;(М~-<:. ~. 
.1'bfпня· апеид-mиія a:nскдва; 

з. в.иаириaJl-.l1. зірм:а; 
.'1. ~"fЩ;Ra1l--.."t. reo~е;JМ'Чна: 
з. де)(з:р:каnиоRRйя--..,. ~е')l8РJ.:aційqа: 
;1. ко..'1JШunиО1Ш8.Я-...'1. RQJ'Ji!aId.нa: 
;1. h"OpODaJIbIta1l--..'I. kOpOua.uвa; 
Л. кааелсВНЯ-..'1. зір"!\; 
.1:. пебуmlpВ8.Я---.."1. ~янomtqиа; 
:t. UOJIYj1etmaя-.)J. оп~еllJШ.. 

ЛllИИIІ apo'tуWраН!J,єваи--.n:іпія пcтyn
иtва; 

11. р.ааЦО;teВСТВЄквал - .,. рі8ПОJl:еk~ ....., 
Л.'" "reЛЛУ'РН:чеекая-.а:. те.'1'1Оричиа~ 

• 
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.3. Y3-"Ioв--.;:J. в)"мова. 

•. ilyba-.uсJП1Ь І. І . 
Лув2 1IeD'000B&Jt-lОсяць-вєJtобlР; ~ 

.n. пе;teд ПOJlволувием~ОВВЯ; 

.n. cepooJl-IliCJlllЬ У РОЗІ; 
л. серПО. пос.'1е ПOC?JJ.еn:неА четвеpnl

старик. 
лунво-соJlнечиыймісяце-сонцеаий •• 

Май-травень (номеинл. VII). 
Март---6ерезень (НОJldеНЮJ. 'УІІ). 
Масса воакушающая-~са зБУР0: 

JI. крнтическаr.-М. кризова. . 

• 
Машина пe:тmте."ІьнаЯ-)lаWltиа ;n.'1Вль

ва. 

МаятRИК-ХИТУН. . 
маятНИК h"Омпевса.цнонКЬІЙ-ХПТУИ-31)lВ
новажинм; 

М. },:ОНН'ІесниR-х. СТіЖі(ОВИЙ; 
м. сенуидвы-х •• сеНУВДИlln. 

междуавездиыймeжJtаіриий •. 
межnyпланетвый-межип-''ІзнетlшR •. 
Мера коицевая---етаЛЬОR кінцевий; 

м. нарезная~. рис"овиА; 
м. Hop)(anЬHaH~. вор:иа."ІЬНИЙ. 

Мерипиав-півпевним. 
МеРИnИ8Н гanаh"1'И'1есюtА-піВі!СИНИIi 
галакmчниА; 
м. земиоR-Q. зехКИR; 
м. места-п. місцевнй; 
м. небесньій-п. небесний; 
м. первы-п •. нульовий. 

мериJ1нанны-l!івпенниIcовий •. 
Мерцавяе-мнrnння. 
Мерцавяе хроиатичеС,}""Оє-мпnіиия бар-

вове. 

МерцаТЬ-Шlміти. ' 
Мерцающий снльно-:миrОТ:JИВИЙ. 
Место ВИІ1ии.ое-місце ВИ>1Име; 

м. reоцеитрическое-м. ЗЄ7tL'1еосеред-_ 

нове; ... 
м. истиниое-м. справжнс; 

м. нормальное-м. HopMa:JhHe; 
м. ФН},,-nlвиое-м. уявне. 

месячный)'ІїсячиийA П. 
Месяц-місяць П. 
Месяц аноизлистичссиий-місяць ано
мuіcrичвяй; 
м. аракоинческяЙ-х. дра"оиічиий; 

ЛYJDIIIIЙ-1) хісячввй І; 2) .aD.сяцeвd. 
Л~IIlНЬ ]. 
Луч ае.а:e&d:-проміяь ае.пеИRЙ; 

.а. свєтовой"--а. світЛJПDtЙ. 
ЛучевОЙ-ПРО:lllевевиЙ .. 
Лучи COJIВeчиwе-ороlО.RВJI совцеве. 

ЛІОН куполыlwй--..,~~ ба:ина. 
ЛЮ!ІІИвозиость: __ '1ЮЮR03НlСТЬ. 

м . .аун!ІЬІЙ-)I. синопичиий; 
)'І. молоаой-моло![И"; 
<м. cиnеричеСКЯЙ-)lісJlЩЬ зоревий; 
м. ТРОQИ'lєсннА-м. зворотниltOввЙ. 

Метеор-метеор. 
МетеоРИТ-:ІІІетеорит. 
МетеорИТЯl:iЙ-)lетеоритниЙ. 
метеориый)lетеорний •. 
МетеороИlt-метеОРОDI. 
Метоп--спосіб. 
Meтon днффереицllз''1ьи/---спосібб ріа=-

ки.ч},,"Овий. 
Метр иор:м:з''1ьиы-метр н~риальиий .. 
Механина иебесиа8-мехаНlК3 иебесна. 
Мякрометр базпсный ~ :м:їнрометр ос
"ноаовий; 
м. беал.ичн/-м •. безособовий. 

:МИКРО)'lетр впнтовой-мінроиетр tвlrВ
товий; 
м. Н~'1ьцевоЙ-м. Б~'1ьцевий; 
м. круroвоЙ-1...м . кО:JОВRЙ; 
м. иитЯІІНЙ-)l. нвтнов'иЙj 
м. об-ье},,"тиви/-х •. об 'єкm.вниЙ. 

МикроCNОП оБ:у:Jяриыймінр~снопn ОНУ-
ляриий; , 
),f. отсчеТllllfJ1-м. ПРО'IИТИИЙ. 

Мииута-1) міи:ута; 2) хвилина. 
мииутяы-1)) :'оlінутиий; 2) хвилинний. 
Мир~віт. 
Мира-міра. 
Мироздание--<:ВіТОбупова. 
момент BOCXO>13-МО)lент сходовий; 

М. ззната-м. ззходовий; 
м. ззхода-м. захоповиЙ. 

Монтировиа-устава. 
Моитировка азиМ)"ТаfIЬиая-устава ази
мутна; 

м. пара.'1.о'1а},,"ТИ'1есная - у. napa:taH-
тична; / 

м. зкваТОРН8-'1ьная-у. рівни},,"Ова. 

н 
Наб.'1юдате..'1ь---спостереж:вин. 
Наб..'1юаате.'1ьНЬІЙ---спостережниЙ. 
Наблю;:taте.'1ьский~постережииць},,"ИЙ. 
Наблюдаіь--спостеріraти: 
Наблюденне--спостережсиня. 
.IJдя ваб.'1ю,tleния упоБиый-спостереж-
ви •• 

Наблюаеяие аБСО:Jютиое~постережеи-
ня аБCOJllOТне; . 
н. внемерн![Ианное - с. поззпівдеи-

RИкове; 
н. внз'·альное~. зорове; 

Н. пифФеренциальвое--с. різничкове; 
н. мерипианное~. півпеивиновеj 
н. QОЯСВQe--C. CM)'roBe; 

• 

н. сравните..'1ьное--<:. порівия.'1ьне; 
н. те..'1есиоnичес"о~--<:. пanекозірне. 

Навеаеине-навід. 
Наnир-нu.ир. 
надириы-на.аирний •. 
Нак.'10иение <,рБНТЬІ-нахнл орб~ТИ . 
Наи.лоиность. зк,'1иптиии-н. еЮlІПТИ~. 
НапраВJIенне зєпитиое-напре зeНlt'-

НИЙ' 
и. MePHi1�!aha-н. ПівдеиннноВИЙ. 

Направквть-иавОІ1ИТИ. 
Нарож:шться-наставати. 
НебесвнЙ-небесниЙ. 
Небо-небо. 
Небо диевное-небо ;:1;енне; 

в. a&Є3D;В.oє--в-. зop~e; : 
в. вочвое.....:::в:. нi.me; 
и. севервое-н. піваічие; 
н. южиое---в. пів.цевие . 

Нe6ocкnов-6авя чебесна. 
Небу.пвй ___ уma. 
не6уnярвый-tlфJllcoввввиR •. 
НевоаоlLВЩИЙ-весхіпвв.й. 
НезахОДЯ'"И Игзаxin:.8ИЙ. 
Неравевство ВeJ(O~ - верівність ві-

но.а. 

в. nивжевия-н. руху; 

в. мan.oro первоna:-в. КОРОТКОзм'ївна; 
н. месячвое---в..· .lсяч:ва; 

в. парanлaКІ"Ичесное-н. цаР8Jl8.кrв.ч-
!Ш. , 

н. ~moro перно;:ta-н. аовroзr.uнна· 
в. 3ЛЛDптическое-н. enіпткчва. • 

НеCnонойствие атм.осферы - неспокій 
атмосферний. 

Неуверевность среДНЯЯ - непевність _ .... 
Ннве."'ШИр-ріВНIL'10. 
Нввeanирование-рівнюваIСНН. 

Обеraп.-обіraти. 
Qблaко звеаПВОЄ-Х!\1Зра зоряна: 

о. космвчесROе-х. світова; 
о. метеорное-х. метеорна; 

о. светяшееся-х. світа; 
о. темвоє-х. 1'Є)Іна. 

Обман зреиил-омана 30рова .• 
Оболо'1К8 иоиетw- .або..'10на "ОіІІетна. 
Оборот по.лный-обir повний. 
обрабатыать--обробnювати.. 
Обработна--обріб. 
Обращение-обіг І. • 
:h ОбращеннlО относ:Р.щиlt("я--обіroвиЙ. 
"Обращеиие аномаOllСcrичес},,'ОЄ - 06ir 

аиомаліcrичний; 
о. ~ра},,"Оническое--о. драь."ОНЇЧЬ-ОІR; 
о. сиперичеCh"ОЄ-ЗОревий: 

о. СИНО;J;ичесное-о. С~lноаИЧКlIЙ; 
о. трОПИЧЄCh'ОЄ-о. ЗВОpoт1dfJroвuЙ. 

Обсерватория--;-Обсерваroрія. 
ОбсерваТОРИЯ roрная--о6серваторія вер
ховннна. 

ОбстоятenьС'[ва 33Т)lеНII"І - обставІІ.вв 
33ТЬ)(И. 

"Об .. е}""Т те.'1есиопичеСlшіі-преIPlет :itL'1e-
козі, іий. , 

()б"ЬОІ\"11lв-об 'ЄhїИВ. 
ОгиеИНОЖНДЮІЙ-огнете",,"чICЙ. 
"О"культация-покрив. -
оио,,'10)lериJ1иани/-припі~еннu},,''овнй •. 
а..ОЛОПOJ]ярнЬІЙ~прибіrуIСОВНЙ. 
ОнолосолнеЧНЬІЙ--nрнсонцевuй ]. 
ОюЗю--октаит. 
Оюябрь-жовтевь (HO)leH&'1. "\ї]). 
Оиуляр--окуляр. 
ОнузЩ) ДВОЙНОА-О"У .. '1ЯР ДВООЧННКОВИЙj 

о. ВедущиЙ--о.-провізднк;' 
о. ге.'1НОСКОQИчеCh."ИЙ-О. ге.'1іосн:опіч ... 

ний' 
о. отр~цате..'1ьны--о.. від 'єщmй; 
о. положи:rельвЬІ.Й-о.'додатниЙ. 

о 

~вать-рівиюватв. ' 
Нивem:ш:ровка-рівВI)ЦВИЯ: . 
НивелляЦво'В"В:НЙ-рівИI08а..'ІЬИИЙ. 
нить боковаJl.-нитка бічв.а . 

в. вертинan:J;.иая-н. roдивна; 

·Ії 

в. roРll3Oвтahьная-н. вiдxи.uова; 
в. ХІІКрО.erpеквая-в. мiнpoMerpoвa; 
В. кеttOJ(В~и-н. HepYXOJlfj 
и. ПОl[ВВЖВ8я-н. рухома; 

в. срєшшя--.и. cepellВJl. 

HobaS--;:!JОРЯ вова., . 
НОВOJlуние (веиD.ПD:ІІІ~)-вів. 
Новиус-воиїюс. . 
fi[очной--иіЧВНЙ. 
Ночь бeJia.я-uiч БL-.ra; 

в. звезпная-н. зорвна; 

и . .луввая-н. міс.ячва. 
Ноябрь-..'1ИСТОПЗJI (но.енк.'1. УІІ). 
Нуль'часов-вуль roдивввЙ. 
Н)"ТаuиоинlІІЙ-нутаційвиЙ. 
Нутация-нynщiя. 
Нутация roд0В8.Я-Нутація річна; 

н. лувная-н. ~(ісяцева; 
в. :м:есачваЯ-Н. "ісячна. 

Оопо3.Иция--о.РОТИПол.оra. 
Орбвта--орбіта. 
Орбита абco.1l.ютвая-орбіта абсолютна; 

о. ВИ!tИизя--о. видима; 

о. ВОЗ8l)'Щeииая--о. збурена; 
о. rвперБQ.;ПlЧеская--о. riпербollічв.аj 
о. Rео=Іеровска.я.--о. Rеплерівська; 
о. hp)"'!'Obaa-о. Ro.:Ioвa; 
О. парабo:tmrчЄCRUI--о. парабоаічва; 
о. про~eжyro"ІВ3.Я.--о. проміжна; 
о. ~"jJ."IIIIII9III3.J--о. витипreна; 
0_ :іІоі],;іНПіВчеи.:а.я--о. е.:1іптичиа. 

()pБInaзьвwй-<орБітвий . 
Opeo.,~. 
~ "~T бі"IВiLЙ. 
Oceвь--4JCЇ&Ь.. 
0CТaВ0ВIti3 . ILIaIieIL j IIiiIIGa пза вета . 
ось вращeнn вісь Oбeproвa; 

о. зерна в.. 311!91113.; 
О. HO.;1-~. l"Рї"апіАяа; 
о. мвра--в... ~; 
О. позspвa 8.. б!r}їІО83.; 
О. ~ вinJIзoвa: 
О. "ІаС'О8а.8--В. ro;::praвa. 

Orвepcme---orвip. 
O'rвepcт1l.e IIo';~P }""ОРИСИDі\~ 
Ontec--стрі'll.НUWl. 
Orлив--в~ив~ 
Orcчет--о.РОЧИТ. 
ort:четиый-о.рочитвий •• 
pt'с'lllтыать--о.рочnтуваnl •. 
ОшиБНз......q.охиБ},,""3. 
ОШlfОщ. азимутазьиая--nохибка а311-

:\Іутва; 

О. вероятиая-п. Й)lОВірна; 
О. ;щпусиае)lая-п. Д03B~'1eHa; 

о. пнпеиса--n. ПОН8.ЗНП},,"ОВ3; 

о. наблюдеНня-п. спостереження; 
о. правп_'1ЬНая-п. разуразна; 

О. систематичес}""3.J1.---П. раз:уразнаj 

о. среnняя-п. середня; 
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пара-По~ 

О. с.:а;учаАиа'l п. 8llпaдR088.; 
о. ТO'ПU!--IJ. 'I'O'UOI; 

п •. ~-

n napa_"_; 
D. ,ue1"ROp83ДЄlIИ]IaJl п. леntOр03-_. 
Пара'~ра ~poвa; 

11. тpytIJIOpa~Я'-- п. важкоро3'-. 
"Шьва' 

п. ф8З8~П-=-U. фialAва. 
ІІаpa.nл.a:кс-паpaшu."Са. • 
Пара.'IoDКС a~ - паpa.uaкea 

абco.'.tlmяa • 
В. ~"Вi.ь"oJщ; 
п. reдИоцea:rpпчеекнl. - П. еоИltЄ-: 

оееperoroва ; 
п. nЮnЄиrplfЧеС:кяА-n. 3е'ИЛеОсєред-

коза" . 
п. rol1~Ой-П. річна; 
п. I'ОрН3OlП'L'JЬ1:Ud-п. поземка; 
п. RRТЄЙ-О. ИВ:nФВ:); 
П. оти~auй-п. віпиосва; 
п. ОТРИQaТenьвніі-п. вЦ'oma; 
П. ronнечвІ:іЙ-п. сщщева; 
п. СQеltТpоснопический-п. спеh""l'pО-

еж>пічка ; 
п. СРеІІЮІй--D. сереJUШ; 
п. ~m.IЙ-n. добова.; 
n.. УряroнометрИчeeRВЙ-П. триroно

_єтрнч.ва; 

в. 3квзторп8JIьиыйп,' рївквкова. 
ТІарannакmчеекий-оаралактвчвиЙ. 
11apa..1JIeJIb-РівНOJlЄЖ81lК. ' 
1'Іасca.жtlыйперехопо&ий •• 
JIaсх.а:,1'І1ІИ~I«,)JUlИЦЯ:. 
ПеРЄВИИ8И-30РЯ ~n. 
l1єреМЄR'R8Я lI,Оllrorte'pИОдичеснаЯ---;!ОРЯ 

Jl.овroз:м:іппа; 
П. tмротноnЄPиоroneataя-з. h"OpOТНQ-

3МUUJ.Q. , 

J1epe)Iеrцe:иие ~JUDt)fое-переміСТ види
мий; 

п. ут.л.ОROe-п. иyтoвu~. _ _ 
ПериаСТРИЙ-'ЮЧиа ttpИЗJРиа. 
R ueрпаС1риl!t О1'Носящийся-npизіриий.. 
l1ерИrdl-тoqЮ1. ПРJ!3eМR8. 
Н периf"tЮ ~RЩИйся-призeшntЙ. 
Периre:tИй-точн:а прпсонпева. 
R аериre..-шю отцосящийса-прнсоипе-
_IL 

l1ер_йОВИй-ТОЧЩ\ приюniтерова. 
К neр8ЙОВПJO QТиосящиАся-npиюпіте
_О:. 

пєриou сидериче~й--пері{)J(Q зорева; 
п. си~Й-п. сиио,цична; 
П. <:oJПiIеч;ньr:A:-fI. t:Oиneвa. 

ПерисзТ).-рииЙ--точка присатурuoвa .• 
R nepисатурпию ОТ1І()CJЦЦИйся:---uриса~ 

t)-рновиR. ~. 
Перateh-rR9а n"Ос:зя.-перспeкmвa сюсва; 

П. ПОРМ:8Льная:-п. иорха,1IЬВS.; 

п. поперечаая-.n. tюперечна. 
. ПертурбациоlflD,lЙ-зGур:виЙ. 
Пeтnя uaвetвaя:--ПЄТJIЯ ШІЗ.иетна. 
ІІвРreJПl~р<»Іjр соипeJmй. '. 
11.1:taнета-n.naпета~ 
I'1;taaeтa бoщ.maя:~пnавета BeJIННtI; 

П •• oetaвoвкe-lt. на :зymrвц1; 
п. верXИ1Ul-О. 'зоJdJIьu; 
п. аеНЄU:і)иа"leCDlt-о~ за:n:uryв:вa; 
п. ив:rpaХЄРJt'YPJi'tUЬвая - п. uєpezI-

мер:куриа; . 
п. ха.аая-о. ШIJIa; 

ІІ. SИЖВJUI-U. apenoaa; 
п. потерmnraЯ--П'. ~eв.a; 
n. cpeJDl..ltll--if. cepeuв; • 

. п. тиecmшичreewiя-п. JWIeП03tpu.a
ІІаа ... арий-шlA ...... р1й. 
ІІ.1:Ій.ветар1ШЙ-nпаetaрпЙ. 
n'"ISIвeтe3И1UJ1ьнlй'Й--J'IШl~ьп.uR. 
I'/mmemhJl-ШJA_lІ. 
ІІаависфер.-mявісфера. 
l1Jt(teнocn. ("3,JIа:ЮичecRaЯ-Шl(»'Да ra.n8Б-

тв:ч.иа , , 
п. roризоита~п()зех; 

п. J..."O.!L.-.иXQциоива.JJ-ПJJOща :колім.а· 
ц\J!вa; 

IL МЄРИ;ІИ()иа..'ЬЬ:I1JI-П. півдеВШІR()1Цk; 
п.' Орбита-u. орбітиа; . 
п. уровеяиая--п. рівнева; 
п. фоЮlJlьнав-u. IЮІ"'В1Іщєва; 
О. 3k8aтopa-o. piBВ'IfI((Iвa; 
Ь. ЗКЛИDТRЮІ-U. е:ка:im'Rчва. 

I1.nоща ,цисОхра'В'ЯЮI'QUR - 8ipHOOOOOPX~ 
невиЙ. 

По\єрхвоcno ефервчe<Ж'3JI - nОВерхия 
кульеМ; 
п. сфероипа;>lьнаЯ-!l' сферо'lJ.ntqиа; 
п. ~;·ровt1mая-п. рlUиева; 
П., ypobHR-П. рівяен.; 
п. 3Jlппсоида.ilLная--п. e.nіпеоtnя"ІНа. 

Погасаиие--йаtaс:зиия. 
Поraсать·-гасиутя. • 
Пorлощеаие Rзбdрате:..,ьиое-uоглии ВИ" 

біряий; 
в. пмиМ-U. ЦЇnН01lJ!'mЙ. 

ПotpelUИoeть-nохяБJcа. . 
поrpeu.mоcn. а~JOТВая: - uохиБRa 

a6co1fJO'l1la ~ , 
п. вероятиай--п. SblЩ3іриа. 
п. itОUу<:RaeJfaя-а. Joпшtев:а; 
п. 1J~У'І'енraJtьная~. nPRJШJ:tоаа~ 

~ п. ИCТ'Rииая-п. eDpаВЖWl; 
и. Бо.'УИмаЦJfОнная-n. ~,іиаційиа:; 
п. комвенсациomrая - и. зрівJJOU,-

lkеmlЯ; 
П. ~устраl1bмая-n. нез.бувна; 
в. ОТ1Юe:DТ$Jtьная-n. від1Юсиа; 
В. пocroRmlая-n. ~a; 
п. пр&ви.львая-n. Р"У'Рапз; 
п. п-pQeJtьиаlf-n. граиична.; -
ТІ. сястематипскаЯ:-n. разур&зна: 
п. c;JучаЙнаn-п. 1mП1tZ1иоза; 
В. ~нля-n. ~Р'ЄІІНЯ; . 
п. :щемепарная-u. en:еМен1а:риа. 

По.:!обие сохраШnOJЦНй-вір1itOrryтuiЙ. 
1101(8завие :Иdериое-ПО:RQЗ х.ибuЙ, 
ПQRaаатeJlЬ окраCЮl-по:казвик бар ... 
во""". 

По:крквать-по:кримm, " 
ПОНР1iU'fЬC'.Я пятиаJfП-Donтmтиu., 

~_ .. \ 
~ ..... 
ВПо.1ІА~. 

, 

По.пев.ь· Bcnt8JElilb--.п~ c:tIpа&ж" 
Щй; . 
11. cpeJDШЙ-n. середвій. 

ПОДе apesиa---na1le зору. : 
п_. 
п ___ .ІL 
B~'IЇ., 

Пo.mючь :иетивиая - півв1ч cnpaвжRSt; 
В. CRe.п.пa.s.::--в. середви. 
~o ......... 
Поаожеиве ~ - ПWIOЖeИIUI ва

""" .. 
и. nюqєиrpачесиое-п. зer.шeocepeJt. ...... 

Пq.;юca' QИ!t'JWf (ва .:ryвe)--cr.ryra ~. 
П~ тєкtmИ-тіиі JIЄТJOЧi. , 
J:1щry:fo;цнe=--mвplЧ1UL 
П~--oaiJm"""й, \. 
ПоаувощВНЙ __ віЧRIIЙ. 
ПOJ1YОСЬ бoJIьша.я:--пШвїсь 8e.:uma; 

п. :м:а..,ая-о.. Ma.JIa. 
По.аутевeuОо:'-lq)ИтіIШОВИЙ. 
Пo.nyrem,.--ОРИТlВОН. 
По.аушарпе ВOOl'OЧВOe-uis:ку.:ш схїдИJr; 
< п. за.папв<te-i:l. аахі.!шя.; 

п. (не) ВИПlD'oe-D. (не) ввдима; 
п. ИЄOC1teЩенвое-о. тeftlHa; 

п. ОQJeЩеasое--п. освітлена; 
п. amєрвое-п. північна; 
п, южвое--п. півдекиа. 

rJoдЮС-біryи. 
Пo.::JІОС. га.'U;h.'ТИЧЄ(':h.'ИЙ - бігун t'a-"ІаК
ТiIЧIDJЙ;t' , 
ц. з.атмекия-б. затьховвй; 
п. 3е)JвоЙ-б. ~МШlЙ; 
п. uра-б. иебеси:ий; 
п. ееueрвWЙ-б. пі.8в:ічв:еЙ; 
п. южm.dt-б. цівitенннй; 
а. ЗN"ПШТПни--6. е.ІО1ЇПТИнн. 

ПdwJpвая-зоря бiryRoва. 
Поалрв:w:a-бігуновнЙ. 
ПQШIжequе: roризокrа-ания.-eIOUl обрію. 
Поправна часов - noпра1Ж:а roдинки-..... 
ПОJUfl"1iЬ!11 ___ Ьс:тупниЙ. 
Пор.-..uopa (на Coнul). 
I1ocrommая аберрапиоииая-cra.:ла абе

р.ці:йиа; 
п. co,,"�J«:'Ufa.J!i--C. сонцева. 

П<m>у 3ВЄ3lUШЙ--nотік зорезнЙ. 
П. мо оорвWЙ-п. метеОрНий. 
ПОТУ:ЦТЬ~cttynJ. 
l1оас часовой-нрило годиине. 
nOnCнo~)Т08кЙ. 
Пр.е:двареWf: раВtЮпеиcrвий - внпере-
~ рівио;tеині8. 

ІІрелвuqиCJJeВИe--пере;zчи(:.<'ШtWI. 
:цpeцen: аorpєllЦJOC'J'ЄА-граI!ИЦІІ DОXlJБОR. 
прщ1р&с:cI'reтныйпередсв:ітиій.. • 
I1pe.nСЦа3аВпе-перепріnsвя:. 
П~ОШ11olЙ--1!ИПерєДІІИЙ. ... 
ПptЩeССDJI-ВваєpenжelUDl. 
ПЇЩlee(::Rя roдовая~НИJr річ~ 

НО' 

п. ·.п~ВечІ!ая - в. міаще-сов..... ; 

І 

В. o&u.a в. аarа.:tьие; : 
п. a.tIalИ't'81Ш--6. П&іііl\!emse. 

ис ... е aвu:ешш.. 
~~. 
~ п"О.тшй--орипmm: DCt8ШJЙ; 

и. воsвжeJlШltЙ-n...aвжe:ииL 
I1рнвцип Дьхшєрa--up"и:uип ДОflWЛeoo 

ріа. .. 
П __ ~., 

~ние upпіВі'. 
n:paтяжеаие J1~Dewпtое. - прll'%'.fD' 
1Іі~в.цe.uЙ. 
П_-uро __ . 
ІІрое:ица:я а~--ff)'Юєкція83Ц-
xyrвa; ~ 
п. reoи::urче.е:кав:-;n. reotщчна; 
п. 1'JIO)Ю~-п. l"ВOJIOмчя:а; 
П~ ro:auuюгpафическая - Д. l'OSIaJIO-

трафїчuа. , 
п. ГОj)1'l3Oитa.n:.ьнaя--n:. п03elUа; 

а. картографнЧf:CnЯ п. :мanор.и:_ 
ева; . 

П. КOШJ:qecttaJl.-п. стi.жщlва; 
п. мервдиаtпlSJl-u~ пі.8девви:кова; 
п. ){epkaTOpa-;:-D. М6рНIAТОРОва; 
п. ХВОl'Oграl:Пlая-u. )1Я~. 
П. ортогр::іфн'Іе<;К3JI _ - П. nPO<:'ТO_ 

раска' .. 
о. DJlОСнЗя:....u. моска; 
П .. прлморdСУВ:ЩUl.И П. ПJЮC'1'Oрп-

c.~, 

П. с roхранєвиєм W10Щаде.А-u. Вірно
. пойерxneва; 

п. creреоrpафвчetЮ'Ul---U. стероогра-
фічва; 

п. Сфервчее.кая-п. щ.nьoвa. 
п. сфер01UOlчесиая-n. сфероІдична; 
п. цwшqрцчееRая-u. 1t&11Ьaeв:a; 

п •• ,шваториальtt.aя-u. piJIR11К08a. 
Прoerpаиcтrю меЯфJo"38e3JШ1)e--apocriр 

:м:eжJr.aiірнd; 
п" :междyц.nаdenюе - П. мєжип..,а-

иenml.; . 
п. :МИр08ое-u" С81ТОВnЙ. 

I1ротивoewmи~ пpoтtIсои:цеве. 
І1~нечн.r.dt--!'Jрот»СОицеаий. 
1Т~Н1Іе-пр01'l'JПUora~ 
П~е ВeJ1И~оra 
_на. 

ІІрОТубераиц-виcтynеuь.. 
ПіютУбераиц иавержeDDN.l:-9ИC'l"7fМНЬ 
'вв6yxm<й' 
п. :.t~рааJШЙ-В~ пpoмiвшtй; 
п. ~l«Юбрauwй-в. :хмариC'nf.Й. 
п, пуч}\'6Обрйзaьm--е. жмyrnmmй. 

Проту6ер~Й-виcryпsetШЙ. 
Dроxoж:zeВИf; (П.:1aиeтwt-aе:рехід: (mщ

,."..). 
Пpoxoждem1Є аерхноо.-перехїд roріш~ 

вій; 
п. Rнжиее-n. Jt<;лjumіЙ. 

Пункт re<>Z1е3Ический-етацlи reo,'tезвч
п •. 

путь В1ІJШ1ІWЙ-ДОpot"a 1Qf.JD.1)Ц\; 
П. cy-ro'!ИId-ї1. n;<М.Soвa. 

Iht:n. l{(ЮlИqєска.Я-Q1I:1 aJ1топй. 
I1Rтзо COJIВЄIJII(Ю-ft.'.IDI.a t:ODЦeN: 

п. TyN.abboe-п ... рякоаоН1l&. • 
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с 

• 

j 

L 

ТеJ'letКОП-дane:ь.vзір. 
'І'е.,ескоп aшuureтяЧе(.Е(иА-nanеl\Oз1р 

U!1il8Я:eтJI1ПUfЙ; 
т. башеННЬСЙ-Jt. баlU7OВии.. 
Т. вертиka'nьныйшuIeRoзірp n()3ЄlIII~ 

НИЙ: 
т. roРШ()ffТа.оІЬ8t.1Й-д. DОа,еИltИй; 
т. зерmm.IINЙ-д:. naерЮШЬИИй; 
т. неподвиЖИWЙ-Д. веру:хониЙ. 

Те.:1ЄСkOJmЧЄ(;ЮfЙ-ц:амкозірВRЙ. 
Те..'Іеcuек:rpOC1roП-'re:I1єспентрOCkOU. 
Тe.nJtYPиЙ~'1ІОр. 
}t..!f~n.'f)I> А C.~'tI1 m )1;:1]1.-6. 

.Т 

• 

Те.1лурмчесЮf:it-те.лlOpIfЧПИі1. 
Те.."lО не6еевоє-ті: .. о небесне; 

81 

't. НеІІИnИМое {темное) - т. ма .... 
ltВJ(є, 

'" 7. nesтpаЛЬJЮe-Т. (!(.ереПh"ОВЄ. 
t е:чm:ть--тeм:иі'11f. 
Температура зффеЮ'Мвиая-тevпература 

oфeImInm •• 
Тень ~иая-тіаь criжиова; 

т. ПWlJJ&JJ--'1'. Х".lуха. 

Теии ~R--'fiВі..r.1етючі. 
Тео,u,6..'1ит-теодo.nіт • 

• 



• 

:.;r~~ .. ии •• 

УвеаичєвИе---3б:Ьuьmенн •• 
УВemtчение вьшерживаn.-'3бiJц.шеu.ня 

вмтриму8а'fИ.. 
y~ пределЬВОe-r.J. граничне. 

Увеаич:вва'n.-3бiJ1ьmyв,tn. 
'Уга(,;&ВS'Iе--а8ntсаивя. 
YI'OJJ .беррз:аиoнньm-К)'Т абераuiйиий;: 

у. а~яБRчecкnl-и. астрол:ибіч .. 
ВИЙ' 

у. верmJC8JlЬ1ШЙ-И. доиvв:ий; 
у. Npизовта.пьв:шt-k. ~8; 
у. ХРІ'рeкцg~mп.JЙ--!(. lJапряк:вяй; 
y~ ареlШя--t(~ зору; 

y~ uapаnnl'lR11lчtCRИЙ - и. парадаи
'!'ІІЧІІ'Мй; 

у. noaяtUtоииbtЙ-и. П~n~. 
YI'Oll 1ШСОВОЙ-J:\Yf roдввивй. 
уам-еузоп:, 

ума ВОСХ()l1Ящий-8yao;J 1t&riРИhЙ; 

• 

ТРIUUП')'JUlЦМЯ пraasaя-тpimrty.цяцiR 
roяoв",; 

Т. м.a.:rцtJJ-T. мала; . 
Т. 1фО~-<Т. пpOJdщаа. 
Тp~"" ~я -три

roИОМerp:iR ефер:оfPчкa. 

~~~НR«ЮРога; 
т .. PIuta--з. Рана. -

Тропв ... ~-avОpo1'Вli!иоВна. 
тp~ аетроаоиичеСЮНI-:--тр}'&t acrpow--
_чва; -
т ... ~я:-т.·провlJ:tmtlVl; 
т. аеIlm3Я-Т. 3еМ!IQ; 

''r. "'Pbrt.;u.:�:�a"-дa.1ЦtИOзlр; 
Т. ЦОДЗ0РWUl-тру6а 3І9І.1Ш; 

Туа" перуанский-туав trepуа,~Й. 
ТумаВROCrь--.vРJIЖ)ВИ!IQ· 
~Ивocn. 6ёсфор)lєииай--.рm«tвхиа 
бєзuoетатиа; , 
т. верeteuообрапав-м.аеретеВ',У'8ата;. 
Т. raзoвал-м. газова; . 
у. J'aтштичtсfUUl-Х. галакtЯчна; 

т. 1UЮЙИЗ.1І--М. UОDіЛна; 
Т. ~диая--.,.. зорева; 
т. ко.~цеобразааЯ-)l. ЮJlьцева; 
т. краБОв..диап-м. ирабувата. 
т. вечрa.вuЬиай--м. иєорamuu.п; 
т. (ue)разpen::lШllAЯ-М. (ие)ро3JrtJu.иа;. 
т. первич:вз.я-:к. пер~а; 
т. пєремевuaя--:м.. ЗЮВllа; 

т. rшaseтaрвая:-х. пnанетарва; 

Т- upa.виn;ь.вал-м. праrmпьва;: 

т. -cqпообрааная-х. сероувата; 
т. t;JIОЖИ8Я-М. 3JIожена; 

Т. соирanьиа,lІ-t!. mipМWIa;. 
т. ефеРОIlДa,і]ьиаn-м. сфероiJUlчиа; 
'1'. темиаR--И. темна; 
Т. \"1U:Швеииал--м. аид:овжєиа; 

т .. Чечuицеобра3Н8Я-И. еочкуаап; 
'J'. :,)нcrp,aга.nаКТИчecJ.іаЯ - 11, noaa .. 

ГЗn8kt'И'ШЗ.. -
Т. 3lUIИnТИ~Я-)l. e.nirJти'lfRa. 

Туча l«»i�ethaJI-хм.ара RlЖетва. 
ТЯІ'ОТеuие-тяжін.ня.. < 

ТяroтeЮtе aceшsрНОО-ТЯЖ1ИИ. всесвlТНе.. 
Тпroreть-тяжітн. ' 

у. nуuиНЙ-в. иі:СJlцев~8; 
у. иисходищя8--а. 1tоtumiRВЙ. 

Ук.noииn.св--3б<Pry'iатн< 
Уравнелие--зРі1mO.&aJ:nyВ&IІВВ. 
'УраВВЄП6 бааиса-рівнащш OCROВО8е~ 

у. ~-p. часу; 
у. тод.ичиоо-р: pique; . 
у. rpaDитациовоое-р. тmюиневе;· 

у. КеtШЄра-р. Ren.:repoJ)e; 
у. JlИ'чиое-р. особисте; 
у. <rpбитн~р. орбіm; 
у. ПОrpe!ШfOстей-р_ nOXfJ60R;. 
у. ПО<ptNВОВ-Р. МUОГОk)'ТШlюв; 
у. С9ета-р. єВ1тповє; . 
у. ~08oe--p. свrrnоає; 
у. сторои-р. 6010»; 
у. yrnos-н. R}"Т1a; 
у. цeнтpa~p. OGCpe~NY. 

'Ураввовєшизаnе-аР18JIOзaЖУВI'U!ПUI.. 

. 

Х' 

ц.пфіі-ч!п. 
Цмocraт-цeпЬOCTaT. 
Uempsравать--осередиуваm. 
ЦеIПpИр08н:а-оее:реДk)"ВаИНВ. 

ц 

XPOВ:O:JIe1'p :JIOpc.l(Olt -'іаС(Імірхорський; 
х. пq,цуteнyвJnlJliЙ-"f. I1tзСЄІ<)"1І:іІВ'ІІВ; 
Х. СPQВИА-"f. серe;mїй; 
х. сто.."Іоац8-ч. ваcria.rmЙ; 
Х. триUJ.Ut[lТiJБOЙІІЄИк--ч. tpиИ3AXtRТ

ви •• 
ХРОИО)leтpl!Чecюs:8-чаОО);fiрВИЙ. 

Цефе .... -цефеilta. 
UпJi.,:J- }Іетопов-JWJЮ :МЄ'ЮИове. 
Цири-цирк. 
Цпфербnат-цифервц:к. (\ 

ч 
ЧаС-ГО::l,Иllа. 
Чаеовой-годюншїі:. 
Часть ~. 8()сточная~хі::t-«mца; 

ч. в. 3W'1aJtЮ);и-....;Jaili-C'Q1Щ1І. 
Чаt:w: астроио)О{чееh-ие-N:A1fIJИИК nетро
иох1чия8; 
ч. веpntна..l.ШоІЄ - r. пр_овне .. 
ипй; 

ч. BOj:lRRbte-г. 80;:tни:й; 
'1'_ roРИ3ОН:ТІІ.1hИНе-г. позеМВИЙ; 
'І. звea;tиwе-г. зоревий; .і ~ 

ч. няyr:цие по ереJUJtШу :врєие.IUI 
r. серепіА; 

'Е, ~иrpo..1JыI1:ic-r.. перевірниR; 
ч. пecoчu~-г. ni~:ковий; 
ч. е хаятв:иНQМ-Г. аагад;ОВиil; 
ч. е~Rечине--г.~нце:виЙ; 
ч. ;mвaторнальm.lе--г, рівиин:овий. 

Чє1"8ерТЬ луньr-кзanpа,; 
1(. пеp1laЯ-..n-вoupа nepЦla~ 

Ч. ПОСДі.Щииn-ь:. остання. 

Чис."lО )1ееnца-:.tеиь П. 

w 
Шапка no","н:qrn:Зn-WQПIal бігунова. 
Шар-ху.nл. 
"Uap зеМИ:ОЙ-kj'.ї1n 3eJIHa. 
.;lаРОО'!Разность-nу~,яcriСі'Ь . 
ШарООбр3ЗНWR-h-УJlflСТИЙ. 
Широта-ШИJ)Qта. 
И 1ШfР6Те оnroеfUJ:1'lU1~-Ш"~nm:Й' 
Пlирота 3Cfp<lПОМИ"і'еСШlв.::::.tiiiiрма· ae~ 

ТРОJЮмі'l1fа. 
IUИРОП га."l3h"ТИ"fЄсная-широта ra.."Ia,,~ 

ТИЧf{З;; 

ІВ. re.'morp.aфRч:ееШUI - ш. re:tioгpa
фіч:на; 

::;Пинщив---еаєкція. , 
::пOJnlЩQ1!цt')OШчєс .. --аЯ-РOO1JіЙ світовий. 
З'кватор-рівnк. 

ш. re."lllоцеитрНЧe<:Rал Ш. c<mцe-

осерсnноаа; 

ш. t'eOrpaфичесиав-w. rwrpафі'Пla; 
ш. reoцeв:tpпческая-ш. зе!lt."іеоеере;t-

mвз'f 
ш. пРВDеJ:tes.иаQ-It1. 3ВС!.ttЩа; 

ш. сеаеркаn-ш. оіВlJіЧИ; 
ш. cфepїtчеСh"ая-ш. нульова; . 
ш. зinmТOрВ3m.ваи-ш приршцпнова: 
Ш.3f>'CЦеmp .. ч:ссь:ая--ut.єиt:цеИУрIlЧва: 
lа. з'"Im'[ПСОJUа.1Ьнаа-w.еаirJсоi!:tUчва~ 
ш. южwI.н-w. піВЛЄШJа. .,1 

Штрих 1І)·'nЄВOIt-ну.iJЬРНс:а: : !!..[~ 

aIт.tTOp t'a."l3hїllчеСlЩЙ-рівпнн l'J;Jllfi-
1'ачrmй; 
;). вебееныйр·. иебесю\А; 



• 

3. средIШЙ-р. ее:pemriй; 
3. NЮп--р. ецOXtt. 

3нваториад-екааторiя.;J. 
знваториan .DOЙQОй - еR9aТОРi.яJr ПО-
niйmlй; . 
3. n~-e. нo.:nвчаСТ'ИЙ; 

О. "Р""""'-<' _"""'. 
ЗБ:Ваториа.цьs:NЙ-1} рівR'Икn&ий; 2) при~ 

рівИ.lIШОUЯЙ. • 
Зи:.IпDnикtI--eIO'flIJТИЮl. 
Зкn:mrmна срепвяя-ек:Ut'fТИk:8. середня; 

:.~ з.ІХ()хи-е. епохи. _ 
ЗR.t"1ИtI"ПIЧec;юtй-еRЛir.rm:'Чппй. 
~аиция-в"cтa.ts.a. 
Зкспозядвя: С},*!otaрвая-sистава СYRУП~ 

" "". 
ЗКСЦЄ'В'Триситєт-еRCUeиrpиЦИ1'e't. , 
ЗКCJ:ImТPRСПТет аСТРОRQМИчес:н:иА-еwc~ 
цe~ астроаоючЮlЙ; 
~ • .п.ивeйm.lй-е • .niRiЙниЙ. 

ЗRer:ttIl'ТPЯЧИОen. ПМQжеиЮ1 - ексцеп
'1'ричиіcrь.. 

3.1:u!Jrem орБИТN--первепь орбi'm:иЙ. 

IOr-nіtЩень~ 
Юro--аостоn--nі:вдеакпй схід. 

Rв.nєnие аСТРQllомическоє='пп1.tre астро
НОМі.С. 

:я.щю J<OMetbl-я;фО RO'Мєтне. 

. 
Зmmпс аберрацво~-eШJ:tса абера 

цїй&:а; 
а. исхаЖЄИ1Ш-е. з:иє.npави. 

ЗJ:ШИас.оид ВРЗЩСИИи - eJlШСОід: "...-. 
З. аеИной-е. :)еМIDJЙ. 

3шt.mrrичцОСТЬ~ІІ'ТИ'lJliс.ть. 
ЗJюllI"31tRя-l) е.,1ЬОК1'аціл; 2) 

tація иаЙ6L"tьша. 
з.'10ЦnЩИ".ОСТОЧJlaSl~ЬО1іtaціясхіа.в 

3.' аапаnвaя-е. пхі;ttrя:. 
3nah-ra-eцaкra. 
ЗnИЦНkл-єпіцкк:rь. 
ЗnВUИRзичеСkКn--enіцккпj~Й. 
Зпоха--епоха. 
Зпоха 8ЬPUJCJIeuнaя:-ео:оха Обчнслеаа 
3лоц н.аБЛІО;Іеняая-епoota споєтере 

иа; 

3. <:ред:ItJlя-е. еерепня. 
3фемериna-ефемери:ца. . 
афехерида геоr:teuриqeСl{ая-t!фе~ 

аеr.Qеосеред:«ОВз. 
3ффекr ~раЄlЮЙ-JmИще кад:беpemиe, 

Юro~3аrш.n-niвд:еа:ПЙ захід. 
ЮжИЬtЙ-ПіВдєниий. 

а: 
Яиварь---січею.> (KO~tent{.1. VII). 
Йр~S--~скраеиЙ. 
Ярность-m:иравіcn.. 

• 

DEUТSCHER ANZEI6ERZ UM W6RTE~BUCН DER UКRAINI
SCHEN ASTRON.OMISCНEN TERMINOLOOIE. 

Abbildnng-:юбражевКR; 
А. a%imUta1c-з. ця·.tyrне; 

• 
А. fiithєntreue-G. вірнопоеерхневе; 
А. kon!оrmє--з. ВЇРНОКУТПЄ; 
А. konisсЬє--з. criжt.-О8е; 
А. lin~пtreu.e-г. ВіРМ!lОВЖНJlве; 
А. wj:D.kеltлuе~. аірнонутнє; 
А. zyUndri$Cbe-3. Вадьцеве. 

AbendauCgang--схіа вечірній. 
,.\Ьеndr6te--3а:rpаез вечірня, 
Аbenduпw-gaпg--захш &е"lірній, 
АЬеmltiоп-аБЄраuiя. 
А. jAhrliehe-а. ріЧ1ta; 
А. іп' Вreite-4\. IlIпрnтна; 
А. іІІ: Lt1nge-a. AOB~; 
А. sekull:tre--';)', eih"Gaa; 

А 

А. t~liche-a. :\обова. 
Aberration$~ -абсраJJ.iЙниЙ. 
Aberriittionselli.)}.e~.tnca абераційШI. 
АЬепаtiоп$kОn$tаnte - ста.ла аберОі~ _. 
AberrationS"'erri1ckung - візбіr .. бера~ 
ційsИй. • 

АЬеПаtiОI}swlnkеl-I\)'Т аGерацШниfi • 
..\blese-пp<tЧПТ. 
Аblеа- -прочптнПЙ. 
AblesemikrOsIrop-міКР()(1(ОН ПРОЧИТц«il. 
..\blєseП-nPОlщт~"Вати , 
Abneb.men (5) \'ltotn Monde)~i,.1;Mllta 
яїсяцева VIII. 

Abnehmen (У) (vom. Мопdе)-щерБItТИС1l. 
Abplattung-CnД1OU1Єнна. 
АЬрral1uпgskreіS-..кi.JIьuеR8іАб~jI:lКИ1\. 
А' :ehliпіе-::!іmя зіРltа. 
A ... litand tоЬ~r-J,l:iюtаJ!Ь воnmшева; 
А. gegen~itiger-B. взаємна; 
А. mitt1еrer-<:ередня; 
А. wab.rєt-a. сора;еJII:RЯ. 

Abweichen (v)-абоч)"вати. 
Abwtichung-l) аномалія; 2:) відю.і'n_ 
Abweichung notdliche-віпХН:t півнїч~ 
ний; 
А. s:Ud1iche-в. niвд(Щниli. 

Abweicbungs- -1) абераційний; '2) віл
XJtЛовяЙ . 

. .\ЬwеісЬuпgsfadeп-нптlФ. вinхиJtова. 
Abweichungskonstante - C'fШIa aGєpa-

ці ...... 
AbweichungskNis-JЮJIО ві::ІХІІ1ІОве. 
Aerolitb-аеро:riт, . 
AktiDograPh-аJ.."ТВИОrp<::tф. 

A.ktinomete~J.,"'t1!HO}!eтp. 
.Аklіnometrїе-аh1'1UlOМe:rpія. 
Лkt1поmetJi$Ch-iitЮ'ИнометрИ·ШИіі. 
Albed.o-aJIЬ6едО. 
Albedo рИоt.ograрШsєМs-1l..1ь6c;tо світ-

JlJSИВС. 
A1.bidade--а;tідajlД. 
Almagєst-uьмarecт . 
Almanacl1-tцoр1ЧНИJ\. 
Аlmukantal'й~,ЬМУJЩвтарат. 
:\1 tazimut-anьта-3ШlУ1' . 
Лlter de.s МОпdt$--9tti. :u:jСКЦе5ИЙ. 
Altitude-ваШJi!!Ш.. 
Апfаngsmeridiaп--п1вnеl:tиu" Hy."'IЬUBI'I11. 
A.nrang$vertikal-~o;reм roJIовниЙ. 

,Angabe fa1sche-nоЩ!з xu(ішtfі:. 
А. uлreсhtе-п. хибииЙ., 

~-\nn&hеrung-aбmtжения:. 
АПОJPа1іе-аНО)J~"ІіЯ. 
Апотаlіе є:xzепtrisСhe--aJЮма. .ія eкcneH~ 
трич ... ; . 
А. mittle~-a. сєрсдия; 
А. wahrє-a, спраВЖВИ; 

АПQma1іstis.:h-аиоха...їCТUчвnЙ. 
Апtіаре:Х-J)JtТИuпенс. 
Аntіr:.l.diаnt-протира::.tiинт. 
An%Iehen (v}-притJ(ГO.ТU . 
l\nzіеhuпg-npитяг • 
Anz.iehung lnni$01are - ЩШТяr :\Іісяm::~ 

<:ои:аевий. 
Аnz.iеhungskоеШzіеП"-<:)·\ШіШІШ ти· 

жіяиеь:иЙ. 
'-\пzіehung.>krafl-·сJf,ll1 trp1!ТfШіШ\. 
.\pex-аnсlі'С. 
Aphel-Т6Чk:а віJ;t<:ОИЦЄМ. 
ApheUum-т. BiД:~HnCвa; 
ApM$trnm-т" віJ!:зірна. 
.\pOgiium-т. :відземпа. 
AP(lj·()VjUm~T. вШ'юnітероаа. 
.'ро oviums- ~іR'юпітеро8J.tЙ. 
ApOsaturnium-тоЧЮ\ tli.!tCnТУРИОR:.І. 
Aposatumiums~ -sЦсаТУРtЮDIIЙ. 
April-'ЮJітеиь (1!ОМЕ'Нн.'1. "ІІ). 
Aps'ide-anCn;:J{J. 
Apsiden- -&Jн::ндИ>lіі. 
А))$іdеtiП.niс--.. "tiвіи nПС1I:t,ша . 
.і\quаtor-Р!.ВВИI<. 
Aquator d<::r Epocbe-pi~BHK С,lоХtl. 

А. galakti$Cheг-р. raJJah"ТПЧllИit. 
А. mittlerer~p. середній. 

Aquatorial (adj)-ріtШИ"08ПА; 
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А. splWis<:he--a. ~ .. ; 
А. tbeoretiscbe~. теоретв:чиа; 
А. t.booriache-a. тeo~'I.В3. 

Лstroпоm.i.scЬ-аcrpoвоlli~. , 
A.strophotograрhiе--евіт~опвс 3оpeвRЙ. 
.мtropЬоtoJnеШ-crЦЦ.омїр 30ре8ИЙ. 
Лstrophot~-С8іт.JЮJIi.р1ПDlИ 3оре8Є. 
Astroрhysik-аcrpофі"" .... 
Astroph)"tiscb-астрофізкчQВЙ. 
Att.<ospek1.rosrapl!le - ._ .... __ -

філ. . 
_pektrosraPhis<b - acrp<>aIe_ 

tp*фіЧВИЙ. ~ 
Astro<pektro&kopie • - ._eкrpo-

"скoп.tя. • 
Astroipektroskoplseh - acтpocneuтp<>* 

Ch"QП1u'ltR. 
AtmospMre-атмос::фера. 
Аttn1ktіоn-притцг. 
Attr:akti6nskooffi~icnt -..:. сучииииJC тя-
Ж1внеsиЙ. " 

Аufgaпg--сюл І. ' 
AUfgang geО1:епtпsсhеr - схід зе)lЛЄ--

1XepeJ.tI«mИЙ. 
А. beliakiscbel-ге.'lЇЯRa~lЬRИЙ. 
А. ko:mtiscber--c. світовий. 
А. wal1rer-c. сnраliiжиій, -

Aufgangs- ~хоцовпЙ. 
Aufgangspunkt~ cxonOlЦl· 
Aurgehёn (y)-cx.ozmтa. 
AUnOdern (y)~xyaaТR. 
AUfste1gung genkie-nlДиeceння просте. 
Aufste11ung-YCМQ. 

. Auge u:nbewaf(netes-<H«> rwtC. . 
меЬ еієепеш Augc messeп~вити на 

. свій зїр. . . 
А~пgI.aS-'()Б)'J1Rp. 
AQgnst~pneнь {ио:u:еиR."1. VII). 
AureOle--06.t1..RМіеШt 
Ausgleichen die &оЬасhtungcп-виnра

ВJlЯТ1І спостереження. 

Аusрісьung--:tpі8но_ажуваННR. 
Аusglеісhuпgsreсhnuцg-ЧИСо'1еПНR зрів .. 

НО83Ж)-:вааь. 
AU$16schen (v)-raспути. 
Аustr1tt-виeтyn. 
Aus.trittspunkt-"rOчtta ВИ(:Т)'l1}]~. 
АuswahlabsrJ.rpUОП-l]огтщ виБJРНИЙ. 
Azi.tnцt---aзm«yТ. 
Azimut utrononUsches - аа:имут астро

иомічtmй, 
А. der lru;trnmentc~. припадовий. 
А, s<phiriscbes--a. nvлЬOВИ1t. 

А.%ішntal-а3ИЯ'\''ТЮlІ(, -
. Azimuta1fеbler-:nохибма 83miVТВЗ. 
Azіmutalkrеis-ю.льцє 8зимутнё. 
Аzimutйlmоп1.іеnшg--ycraв3. азимy:'tRа. 
Azimutalprojektion - ПРОЄКnїІІ. 'ЗМ-~ 
мyrпа. 

Atimutalquadrant-h'D3прант аЗИМy1'Im'R. 

в 

&sis-ocвова; 
вaAs- ~ВО8ОВИЙ. 
Ва=~t'-аР'!"" ос."",,8ІІЙ.. 
Бе . tIЦIJ:--:-ршнавц ~вe. 
13aSisme&Sung-nоиір оєиово.еий. 
ВasisadkrolН!cl - Мінрометр ОСНОВ0-

В1ІіІ. 
ВеасЬеіteп. (v~рОблЮиr.li., 
13<w'1>e�t""l!;-"бріО. 
ВеdєeЬп (v}--Doкpивати. . 
Веdec:kensichmitdenFleєkеа-na~ 
~ung-пoнриття.. 
Вe1eachtung schiefe-ocвiT 6ічШlЙ. 
BeQbaehtbar---cnocrepeжаиЙ. 
'Вeobaehten (v)~pitanr. 
Beoba<::htend-<:п:оетережнаА. 
Веоь"ehte:r-arocreреЖШl.k. 
:ВOObachtєrs~ ~постєpeжtlИl.ІЬtmJt. 
Вeobachtensessєl -Іфі<:.nо CПOCТt',.;еж~ 

","","". 
ВеоЬа.сhtuпg--спостережевня. 
ВеоlщсЬtuпg absolute ~ trlостережеwrsr 

абсоД:ЮТfJС; 
В. telcskopi$Che--с. да'nЄI«:lзїри.е; 
В. ,·isuel1e--c. зорове. 

&Оlщсbtungsausglеl.chuпg - виnpaв.a 
сnocrєpeпц:ВН1f. 

Beobachtungsleb.ler - по'ХиБШ1 CnOCТe
pe~. 

~Сhncr-Qбч(1с.."lЮ63Ч. 
Вerpternwarte - обсерваторія ве-рхо-

ВИ\lШ!. 

Беriсhtiguп~uЬе - tвйпт пnра.в
ИJ,й • 

Вeritbrung aussen':--;{ОТИк 3О1,i;rьии1t; 
:В. innere ....... il. t::eРeJ1ОВИЙ • 

Веstaпdstem--;юpя ендаДОва. 
Bev;tgцng dJrektc-рух mшeрцюй; 

В. drehende-p. О6оРОТОIІИЙ. 
В. el1ipsoidi:.che-p. е.і1іПСОІдПчаtuЙ; 
В. epi.zy1disclle-p. еnіЦИ'К."lіЧJtПЙ; 
В. ~stбrte-р. 3буреJlИЙ. 
В. іт Visionsradiu$-p. J1ро~еиеаий; 
В. mitUere-р.' середній; 
В. paraJ!akti:;che-р. пара:UН':ТПIJJmЙ; 
В. тecbt1aufige-p-. И8це:редиіЙ. 
В, relative-p. вi;tпоCЮfЙ; 
В. retrolU8de-р. віJ1cтytn:I'ltй; 
В. rik:kJa:u[ig<:-р. відступпий; 
В. $Cneinl,);>re~p, ВИдВмпti; 
В, ,,:abп~ .. cnравжяій; 

о 

Chronologie ~"lіточи~ .. 1еПlIЯ. 
Сhroпоmеtеr-чаСОМlр. 
СhronоmetI'Ї$сh-часо:.tіРllкR. 

ІІІ Соma---обо.цона h"OMCТHa. 

'а 

Di1mn1ern (v}--<."tерI>aТII. 
Din!mem (ат Моrg.щ)-<:8ітати. 
Dammerung-t) прис)(ерн" 2) емер-

uaНИfJ, 
D. цtron<tшіsehе - присмерк аетро-. 

но,ц'U{ИЙ; 
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D'єklination-~onalbeobachtung 

DєkCin:аt10n-віltXW1. 
.De&:ii.naUош- ~оаИЙ. 
.De.Id.inй:tiоnsa~ісь ei.zuc;и.aо8tf. 
Dem.arkatіопsUniе - Jtіаіл демарка ~ 

ui1Iиa. 
DepRssion des =Іоri:юп~-звижеиня 

Об})ію. 
DezeD1Deг-rpУАеJiЬ (ао_еим. ViI). 
Diapllr.>gme-::...i.",,
Diaрhra.gщ1е:ren-ві"ШY!Jатк. 
D1tfen:nLia~()bacbtuд8 • - 'CnOC'Npe-

жеl:JJЩ,.РJВВltQeh. а. 
Di1f~ntia!methode - спосіб рl::ши

ШІІІUЙ. 
DШrakUоnsscheiЬe - кружа.nьцє nИф-
'рaJtuiйае. 

DijreSSi6П-Юffpесtя• 
.Diopter-д.іОптер, 
Diopterlineal-аЩnaдa. 
Dispersion kо$Л1Їsche - РОзсів cbi'J'()-o 

вий. 
Оізtзп" gegetL$eitige-віз..nа:tь·вззєина. 

Іо. bcl.iozentriSCbe - а, сонцеосеред
!ІОва; 

D. kurtierte-s. укороч:ена; 
D. "'abxe-в. спра8ЖJtЯ, 

Doppelaquatorial- еК8аторіял по1t8ій
ний. 

DoрреlпеЬеl - :.tр1шoмmа подвіЙна· 

Ebbe-гi.!J.л.;JНI.і. 
ЕЬепе Це! Ноrizoпtеs-по:юм, 

е. galaktische--n:JOШn rа.іtatmlчшl.. 
Eigenbewegung-pyx в.'ШСfUlЙ. 
Еїgеn1іс:Ьt-світ,;It() 8Jlacнe, 
EUifallsрuпkt-Uа;};О8Ипre. 
Einheit astrotюmisсhе - О;1НJlhUя аст,.о

KOMt"lнa; 
Є. planetare-o. пдаllет,а,р"а. 

ЕіПSCЬаltungst:riangulaНоп - тріlШ-
tул:ація nrміжna. 

Еіnиеіеn (У (уот .м:Qndе)~наcrава'fИ. 
Eintn:ten (У) {binter etwaS)-0аС1)'D8:ТIІ. 
Ei.rrtritt-DСТУП. 
Eintrїttsрunkt-точuз' вступна. 
E1diptik--ек.'1іnТПk.а. 
Eldiptik der ЕросЬє--ек.'1іПТflНЦ епох". 
Е. mitt1ere-e. сєреJ1НЯ. 

Ek1iptikebene-n:tоща еміптичuа. 
EklJ:ptisch-eк.'1іnТИ'4киif. 
ElevationS$clu'aube l'Вилт пі!J)JОСИНЙ. 
E11enbogenfern:rohr - eI>SaTop\.IL'1 1>0.'1ill-

1faCТUй.. . 
ElliрUzіtаt~"ііrrrиЧflіcrь. 
Elon,ation---е:JьокtaЩя. 
E1ongati.on grO$ste - е:;ЬОНtацlя най
біЛьша; 
Е. O-stlicbe--e. ('хі;tня:; 
Е, we.rt1iche--e. захUня. 

J;mporlOdern {v}-cna..nах~'"1ЩТИ_ 
End!n3S$-і?Та..ThОН кі1tдеDНЙ. 
Endstab--брус юнцевий, 
Entfemunc des Apheliums-eіJtl1Q..,Ь 8i::t-"""" ..... 

Е. des PeriheUums-D. fфнсонцева; 
Е. hоr'.izопtцle-nозе!(На; 
Е. nHttlere--в .. ~редня.· 

Dорpelstern---зорв подвійна. 
D. орtiкher-з. ()ltf.IfЧно--пOШlltйaa, 
D. pbys1sher--a. фіаяПО--nOШJійиа, 
D . .speкtraler - 8. спеь.-rpaльно ~ПО-

,!1J!IіЙu. 
Dracbenmonat - місяаь драl>"ОНічцnЙ. 
Drakoniscb-дра",оиічкий. 
D~хе--віеь oбeDтоеа. 
Drehgeschwindigke1t - ШВИЦktСТЬ обер-

то ... 
DreЬuпg-*рт І. 
Drehungsaxe--вlC1lo обертова~ 
Drehungsgeschwindigk;ei t ~ швидкість 
обертова. 

Dreieek еШрsoіdisсhes - ТРИh'}"ТПЮ, 
е.1іпсоїдичниЙ. 
D. geodlt.iseMS-7. гео;хезкчнкR: 
D, paral1aktiM';hes ~- 7. параJlактн'Ч~ 

ний.' ' 
Drе1fщ].s __ трнноrа. 
Dunkel werden- -темніТtt. 
Durcbgang-nepex'b.. 
Dur<:hgan~ obЄ~T" nepexi:t rорїш-

ніЯ. 
D_ IШtе~r--n. ;tvдіщиіЙ. 

Е 

Durchm~r fiktiver - попере'tКИК 
уявний. 

D. sr:ЬеїnЬаrer··-n. ви::rю.НI~; 
D. v:ahrer-n спрnаifo-ніtt. 

Еntzfiпduнg-~m(,а:f. 
Ераk~Щ!h-rц. 
ЕрЬеmєтlde-єфеv:ерила. 
Epheтe1iдe ge:ozentri.~ht -" ефемернда 

зeJL"{є::осє РeJ1h"ОВЗ. 
Epizykel--епі.UIR.-1Ь. . 
Epi:l:}"kiiscb-еmциМіЧИJltt. 
Ероcltе-єпоu, 
ЕроеЬе ausge~chne\.c - еПОХ" оБЧflС-

• 'єна; 
Е. btobac1lLet.e--e. епостережена; 
Е. mittle~-e. сеРС;J.НЯ. 

EгЦ~ ~мнкЙ. 

Erde-3ем.'Я' 
ErdеШрsoіd-е::1іпсоL1. 3С!і!ииfi. 
Erdfеm~-точна ві."tЗeЮJa. 
ETdferne- -вїд:земииtt. 
Erd:halbme&Ser-n:ромінь 3С!.1-,і. 
Erdkugel-h")'.'ІR зе),1ИЗ. 
Erdmеridіаu-nів:n:енкин :н::мнlln. 
Еrdmеssппg-nоМір ступеневий. 
Еrdпаh.с-точ:ка приземна . 
Erdnahe- -прщю:мний" 
Erdpot~iryн земний. 
Erganzung der Breite--ЦОПОВJtеПIlЯ" ;І;О-
широти. 

БrlОSChеп {v)-nн:щ)"ти. 
Erl6schcn (s)-:загаСіЩИЯ. 
Erscbeїnung .a1itronomische - явшце 

a.~OHoxiiНle. 
Evektion--евеЮtіR. 
Єvolution kosmische - розвій сві.ТОl'шR. 
Ехроsіtіоn-вистааа. . 
Extrameridional~ - позаniвnеННRn()-
вий. . 

Ext.rameridionalbєobachtung - споєте
реЖЄН!jЯ позаQівдеJ1НШ'О:::Є. 

Еп.еtJtrіz:it~rаvitаtjOll 

E.uenttititіt--eнсцеиrpнцитєт. 
Е. аstroпо~е - еисцempнцитет 

аctpOl.Юk1fifниR; 
Е. «іет La~КCШmtpичпість. 

Е. lI.nезre - ежцеtrrpllЦИтет шиНі..... 
Exzєnt.xititatsrehler - nouбиа е!Щ1ЄН

'ХрJlщпетоаа: 

F 
Faden bewe,licber-ИИТIQ pY'Xo)fa; 

'Р. mikrometrischer - и. 1tiкpo!o!eт
рова; 

Р. n:tittlerer-H. середня_ 
Faden.kreu:r:.-xpecт ННТI{QПНЙ. 
FаdtnЩt-c:rрі"IНИ:ЦЯ. 
Faden.тikromett:r - ЮХрОМе7р НиТJ;О~ 
НА. . 

Fadenpuallaxe - пара;нщ<:а ~oвa. 
Раngeп (st--;3L'1Учания. 
FArbungsiпdе,,--nоказtmК 6арJ.l:ОВНЙ . 
Februar-лютнЙ ("оМеи .... '. УВ). 
Fеhlєr-ІІоюtб;tа, 
РеМет absoluter - похибка аБСО.;'tЮТIІU. 

!-'. durcbsChnittlicher-п. середня:. 
F. elementa.rer-n. е..,е;ч:еНТариа. 
F. konst.anter-n. C'ra.'J8. 
F. mitUerer--n, се))QНЯ; 
Р. regelтassiger--n. разуразиl'l; 
1:. relati'\"er-n. Bi~Hoeнa, 
Р. $ystematiSCher-п. рааура"Зна. 
}:о", unve1"1t\eind.licher-n. не3бувиа. 
F. wahrer--n. спра8ЖИJ{; 
F~ wahr-i>chein1icber--n. 1t\S08ipHt\. 
Р. %Ufilliger-n. 8нпаЦЩ>8а. 
Р. zuli1.ssiger-n. ~О38о..1.еиа. 

Feblergleichung - piBНnHHlI похнБЩ" 
Feblеrgrenzе-граинuя: похибок. 
Feтnrohr - 1) цалекозір; 2) трУбt\ 
земна. 

Fеuenl!hsіg-()nreтe«учий. . 
Figuren \\ldma.nnstlttC11·sche, в.ізер)·щш 

ВiJtианщrеrтеиовї. 
Filarmikromete. - мікрометр НlfTI,<:>' 

... й . 
F:tщtemі$--3аТWta. 
Finsternts °r.tisclte--3ать)(а оnтичиа. 

Р. partie1 є-з. частинна. 
Р. physiS(;lle-а. фі;щчна. 

GalakUscll-r .... Іа,mtчlfий. 
Galax.ie-гаJJQh"1.':ія. 
GasШrn-3QРIl ГЗ30ва. 
GegеПfiis$ll!r-QНТИЦQ;". 
~genschein - сяQВО npOТBCOHneae. 
Gemєіnjаhr-рін зu:ичаЙииЙ. 
Geod.lsie geOidische-feоJtєаія. 

G. hО}юге-teо;tезїн. 
G. sphittіschе-геоtlсзія. 
G. sрЬ1irOіdї$сhе-геодезіл. 

GeQdat--rwдеаист • 
Geodiit1sch-reoдезичниЙ. 
GeGid-геоtд. 
Geozєntгіscn-зе'А(..'Іеооерез,,!)'RИЙ. 
Geoиntrismus-гeоцептрО!зм. 
Gesal.9mtexposi!ion - внстаВа CYHYn~ 

на. 

Ge$CbWЇndigkeit he1iozentrische - шаЮІ· 
Юt:n. сокцеосере.l'Щова. 
G. іт Vіsіеrstrаhl-ш. промеаева, 

f'. riпgfЬrm.ige-з. ІО.'Jьцetщ. 
F. tot.a{e-O:. повна. 

Finsterni$- --аать~ов"й 
Fїиstеrnisіsосhronе - Ї;JOXpoнa аать-

"",ва. 

!-'іnsternisрhase-вl,Цжіна 3a1'МlOBa. 
Ріпstеntispol-бiryи 3ttт)')Jовиl1. 
tїnsternisurnstInde - <>бcrnвнии заТЬ)Ш. 
t'i Qsternis.zol1--nanb заn.'МовиЙ. 
FіxfаdеП-ЯИТК4 иер}"Щиа. 
Fixtelеskо:р-ла..'1ено3ір иеРУЩЩfЙ. 
F.ixstern-а0РR аерУ:<о)щ. 
Fi:uternaberration ~ .аберація зоре", 
F1ache ellipsoidische - поsерхкя e."{їц~ 

соiWtчиа. 
Р. sрharїscbе--n. НУ.'1ьова; 
Р. spl>iiroidische-n. ефероІдиqц4. 

FlіісЬепtl'l:!u--вірноповерхиеВ11R, 
t1їmmеrn {$)-иигтіnии.' 
F10kцlе-+tЬОКУЛ1l. 
Flut--прнп,nнв. 
FlutwelІе~хвн.;JЯ ПРН!1.іП8»а. 
FOkalbild-оGраз ВОМ!ИщевяЙ. 
FОkaldіSЦnZ--ВЇ.lW1JfЬ В;РrниЩееа. 
Pokalcbene-n.лоща IІОrнli..tI1eЗa. 
FOkU$-огmщre. 
I-'rЦh1іпg-весиа. 
Friihling&Aquіпоktium-рівнодєиия вес-

lIяне. 

FriihlіпgsаquіпоktiumрtlJ.kt-точка 8ес
atmoro рівноз:ення:. 

Fri.ihtngsglelchenpunkt - ріВМОДСЮI" 
Dee.иmtС. 

G 

FUЬruпg---провіл. 
Fiihrungsremrohr - tpytJa-провіДНlft!я • 
Fцn<іаmeпtalsterп--зйря: основна. 
Funkeln (v)---:М.ИгтіТ11. 
Fu:nkcll1 (s)-:"It""ЇННЛ. 

Р. cJ1Mmatisches - !ІІпгтіllшt БDрвовс. 

Gesctz Kcpler'1>ctleS - З3h"ОМ Kcn:tepiB~ 
G. Хе,,·Wп'sсhcs-з. НьютоніВ. 

ае:ойТІ\ ·-...евітн.,о. 
(1еst.irцt--30РЯIIИЙ. 
Gе,,·ісht--взга. 
Gє~'ісhtsk()(;Ш7,іепt - С)'ЧИlШIШ п,,~ 

roвntt. 
Gliil\u аЬюlцtе-пеlqЩl;lіcrь абсо.'lЮnЩ. 

G. $сhеіПlщrt-R. BI!:;UI~a. 
Glciehung jtthrliche - ріll:наmIЯ: річне; 

G. Keppler'sche-1). Ren:1ep0lJe. ~ 
G. pers6nliche~p. особисте. 

G101щs ......... rльоб. 
Gnomon-МfОМОН. 
Goniometer--rollio:\leтp. 
Grad--c:rsmflb. 
Grad~ ~упеКUlfЙ. 
Gradmessung-no:o.tip СТ}l1еn:e.tшn'. 
Graпulatіоn--.аериистїсть. 
Gravitatіоп-тяжіИнЯ, • 
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Gravitation-Нypotbese 

Gravit.ation aUpmeine - тЯWЇIШJI 8Се
CВl'1'&C. 

Gravitations~ -тl!ЖiItяesaA. 
GraVitationsgleiehung - рЩваВIUI. ТЯ-

жіlП!eВe. .. 
G~~~~Ж::kOепmeп.t - СУЧИ~Н ТЯ~ 

Gravitiereп (vr-тяжітu. 
Gтєl1-яснрави:О. ' 
Grenz(ebler ~ похибка гравична. 
Grenzvergr6$Serun,g - 3бідьtl1eиRЯ гра-

вичпс. 

НааreusterП-ЦО)lе'!'<1. 
н.аfеnиіt--час портовий. 
НаlЬахе groue-triВalсь JiC.дH}(a. 

н 

Н. kleine-n. )laJIa. 
Halbjahc-піаріччл. 
Halbkugel beleuCbtete - пt.Н~·.lЯ OQЇТw 

-'ієна. 
Н. dunkele-n, '!'еУИЦ. 
Н. пбrd1іchе-п, піm:tiчuа. 
Н. бsШсЬе-л. аіДнЯ.· 
Н. sicbtbare--п. ВИДltМЗ; 
Н. sііd1ісhe-п. південна; 
Н. цnsіchtb::tте-п. вевиюоm. 
Н. 'Westlicbe-n. з.ахідия. 

halbm.esser-nPОМіИЬ. 
На:lЬsсhаНеп-nрS:ТЇНОk. 
Нalbschatten· ~н1іНКОВИЙ. 
Ha1bschattenfinst.ёrniss - 3:1TL1I8: при~ 

тіИlЮJ'Iа. 
HaJbscbattenkegel-схіЖОJ{ ПI~1ітіllh-ОВИR. 
Наlbsekundenсhмшлnetеr --- чаCQ~ір 
півсєкуtQциЙ. 

H.a.uptkreis-l\о.;JО ro.."ІQВие~ 
Haupttriangulation - трітtІ)'.lJJщія ('0-

;JО8ИЗ. 

Heliakisch-ге..'1іЯh"альк"А. 
Heliograph-гс."Ііоrpаф. 
Не]іо~рhіSCh-rе."1іографіЧllllfi. 
he1iOl0g-l'e..'1іQ..'ОГ. . 
tit:1iometet'-ге..'1іОМtтр. 
Heliometrisch-ге.лlО'МЄТРИЧJWЙ. 
Н elioskop-ге=tіОСh'(Щ. 
Heli.oskt}pis<:h--rе...іОСf~пічиttn. 
ИеliОSРhа:re----.re."lіосферз. # 

Heliost.<it--re.1іocraт~ 
HeliQtrop--ге.."lіотроп. 
H(!liozentriS'Ch--соtШе()се~;tК()DИn, 
Неliоиntrі~mus--·ге.;lіоцеJtТриз" . 
He11ig-m:НJ?ЗБиit, 
Н etligkei t -ясиравіСТh. 
НеШgkеіt absolute - яснравість аб~ 

со.1ЮТца. 

Н. scheinbare-l1. ·8!UHMa. 
Hcrb$t--oсінь. 
He.rbt.taquinoktium 'ріSНОЛ:~ННIі 

осіинє. 
Herbstiquinoktiurnpunkt - ТОЧkа ociH~ 

НЬОГО l'і&иОЦСИМ. _ 
Herb~tg1eicheдpunkt рwнод:ения 

осіннє. 
Не:mwzeпtri$Сh-)(еРh-vроосерел:m:аиh. 
НіШПlt'l-аебо. ~ . 
Шmmеl JfЄStіrn1еТ-lteбо ::.юрян~ .. 
яіmmе1ыa--61taюrn... 

Himmld.s- ~ебесuиJt. 
Нimmelsiiquawr ~ ріВЦIШ цебссНilЙ. 
Himmelsgew61be-бакя neбecва. 
HimmelsgJobus-t;JЬОб цебесmtD. 
Иіmmеlskarte-шurа ueбесиа. 
Himmєlsk6rper-rt."l0 небесне. 
HimmeUkugel-«У:lR небесна, 
HimmelsmeChanik-мехаtdtta небес ..... 
Нlmmе1smeгіdiaП-іІівn:енних цебе~.А. 
Нітmеl$роl-бі(1:И небесШtА. 
Иітme.ls1еі1 О$ШСЬеr--cxiд~~ 
HUhe--виеота. 
Н, аЬ$Оlци __ 8ЦЩНна цбсМК гаа.' 
Н. geozentrische - висота зeJaetX:e-

реД:коц. 

Н. korrespondiereude--B Відпоаі;1иа. 
Н. liпеаre--випnfИЦ. • 
Н. гtduziertE:-вишнна зведена. 
Н. re13tive-B. Бідиосиа. 

Нбhепkreі~-t) ніл:.ьце доземне; 2) кo.n:с 
висОтне. 

Н6hепkurve-нрива ріаnОllИщиииа. 
Н6henmesмlпg-еїВЦЮ8а"КЯ. 
HoOrtzont-1) обрiit; 2) JЮ3fr.'d. 
Н. astronoOmUcher - n03e)f $:СТІЮН(),о 

:мічtutЙ. 
Н. ktinstlісheг-u.rrучний. 
Н. sсЬеіпЬаrer-обрlй 9ИДn~ltй, 
Н. wаhreГ-flОзем: справжніЙ. 

НоrіzоntalkоШmator КО.'11.матор поо-
3емtIИЙ. 

Hori.zoOnt.alkoordina~YflMna ПО3еХна. 
НоmоОпtalkrєїs - 1) lіі.-Іьце позЄ1fJ11:::; 

2) '{qЗО позе~1JIе. 
HorlzoOntalparalIase - naрала«е::l no-

зеКlla. , 
H<>rizonia1l)rojekt.ioOn - ПРОЄІЩІЯ no~ 

земна. 

HOrizontalsv5tem .- yн.1::1~ nОЗeJ;fОВИЙ. 
HorizontalLeleskop ...:. ;ta..ЄliOЗір no~ 

:;е:мюtЙ. 
Ho1'i.tont.a lцЬт - roдJotflЛ}fК поземниЙ. 
HQrizontalwinkel - Н)і позємЮfA. 
Horizontierel\ (s)---ріаJlЮвзtшя. 
И()fO$kор - Nросrюп. 
Нuпdеrtjihrlісh-віROВіІЙ. 
HYp?these еШрsoіdіsсhе - rinoтeaa 

е::ппеоiJmчна. 
Н. kosmogoniscm-r. СВіТO"l'»іриа; 
Н. Laplacє·sche-r. Лmmясова: 1 
Н. met««itisehe-r. метеоритна. 
Н. nebu1re-r /" QеБУ:JЯРиа. 
Н. planete$ima~e - т. nлаllЄТUИ

иa.JJьна. 
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lndwebler ~ похибка ПОЮ1ЗQ8NОва. 
lnnamiЬШtAt~па1f " 
Ink1tnation <ІеІ' Ek1iptfk иа~'1 eH~ 

.;а:іImlЮ:l, 
1. der Вabn~K. орбїrи. 

lnselwe1tall-'\-"СЄсвіТ..QC1'рі$. 
InstrumenL ~stronomische$ придад. 
~~ аСТ'(ЮQОМічииЙ. 

Jаhr-рія. 
J. anoma1isti.s(;)1es~pik аlJо)tШ'tіerич~ 

:циА. 
З. bu~eriiche$-~p. поб"їОВ]!Й. 
.1. fiktives-p. )'fC"JtНЙ.~ 
J. grєge.tianis.ches ~ р. грег()рія:"~ 

(;ь .... о. 
,r. ju1iauisches-p. ю..'Хівиськ"Й. 
З. p1atonisenes-p. nпатоmчииR:. 
J. ~kulares-p. Bif(OBKA:. 
.1. slderische$..:..p. 3Оре8цЙ. 
J. tгорі1Сhёs--р. ЗВОfЮТQИИО1Жn. 

І 

J 

1. geodiU$che$-n. геодези'ІКИЙ. 
Іnstrшneпt.enieh.lег - JЮхв6ца ар ... 

.:taIIiоuз • 
Iпterleromєtет-інttрферОиerp. 
lпtenіdera1-хе:жкзlр·кий.. 
lпt!'s:mеrkuriеUer-m:реахериурниЙ. 
Іt1"ad.iatіоп-іРJШifCціR. 
Іso-рha$e.-ізофаза. 

Jabr1HI.�;h-ЩОрj~ИИI:i. 
Jahresbe:wegung-pyx ріЧЦИЙ. 
Jаhresvаri.atiоп--.зм1иа ріЧlJа. 
Jatueszclt--t10Р& рону. 
Ja1trhuпdеrt-ёro.nitтя, 
JahrUcll-річниА. 
Jаnneг--січе:ць (ноиєи1>.'1. "\'"11). 
Jапuаl'---січень {Иомеl1l"''1. УІІ). 
Joumal-що.:tєIIНн .... 
Jovi.t:.entri5Ch - юпіNроосєрс;tНОВИЙ. 
,JпН--;шпень (но:меН&<1. VH). 
Junі-!Jeрвеиь {RO~eltКn. \111). 

к 
:Каlеll(1еГ-~I,а;Jеu;:w.J) . 
Каlендег grчoriаПЇSC!lЄS H~цe~ap 

J"'j}еroріЯQСЬНИЙ• 
К. julianisches--I;. 1'І:k1іЯI!СЬh.,Й. 

1<anal-перенІп. 
Кат-)ll1nа. 
K3rteuproiektiO!}-nРО~jщіл ~апорнсна. 
Kartograph!e-~апор:qеуваНRЯ. 
Кartоgraрhіscll-:uаn:()рисuий. 
Каrtоmєte.r-:uаftОмір. 
Kartorrtetrie~ .:\.Іапо~ірлннл. 
Kaustrophe kщ;:mіsсhе -- натаетрофа 

світова. 
KegeIptojektion .. -~ ПР()ЄJщіR cтjooW8a. 
Кеrn$Сhаtt.eп~тінь Г.1~'XB. 
Kleintriangцlation -- тріnrrl'у:tRція )f.a~ 

;Ш. 

Kiemmscbraube·--fSИит ПРНТl-IСtlIJЙ. 
Кпоten-sузод. 
К. ab$t~i$tЄl1dcr -- uу:ю.'1 J:tО;tіЗlolІИfi. 
К. аufstс1f{еПfWf-R. доrіflRЯЙ; 
1\.. nіеdеr,;teіl{endеl'--'В. ~():.і!ІМIІ1Й. 

КпоtепНniе-."Ііlliп В:,>,3.1088. 
Ко1\іmаtіОП-h"fi.:tі:чація. 
КоПіmаtiопs. -~но.1і)JаltіЙfl"it, 
K.;I11imutjnnsax"l - ВіСь "о.'1і)щціЙна. 
к,оШmаtіоnsct .'\е Тt.'10ща НОЛ!"lclа-

lІіЙиа. 
КоНіmatіош,fсll1еr -- П{lхнбка І.;().."1і· 

язціЙtJU. 
КоШmаti()us1іпіе - :Iillin .,().1імзцll\на. 
коШmаtог--ю.).'"!і:'l!атор. 
Коluг-но..1ЮР· 
Коlит der S"l1chtg1.;iche.n НQ."lюр pi8~ 

un;хеннееqЙ. 
К. t1er $onnenwende .- k. еокцезsо· 

ротний. 
К Q}urenkreiS-IЮ.;noр. 
Komet-.fCOМ~. 
Koтet (nicht) penodischer - номета 

(Ht!) періодична, 

КотМ,єн- ·-fiОМетииЙ. 
Kometenkern--цpo "'Q»eY~. 
кощеtenkор!-го."'tо.Qa HoМЄТQa. 
Kotnf:tenrefraktion - 3а-'1ім номenшй. 
Коmt1.еnsсh\%ЇС-хвіст h'ОМЄТВКЙ. 
КоmеtепsuСhєr-"'О"fЄТИНК. 
Kometenwolk.e-:xмapa )Юмe'f'lfа. 
КоmеtоgraрhіЄ··-НlDIетографія. 
Коmеtоgraрhіsсh--ном:єтоrраф1ч:аий. 
Kompan,tiOt1$beobaeM.ung - aJocrepe-
жеllhЯ uоріВШJ:lJ.не. 

Kompa.ra.ti()D.S$tern ~ ;)ОРЯ' DоріsнаиR.II. 
Komparator-ко)Шараroр. 
Коmрепsatіопsaрраrat - ПРЩtan:..арів~ 

ttOBamRI!J(. 
І"оm~щ;а.tіОllsJ:Нl]ЯnС{' - щ':tНВflнн-з-ріР 

новаЖИ"J\. 
KompensatiolJs1eWer - похибl>а зрім

ИО"ІШжеnl1R. 

КотрепsatiоnsреIJdе1 - "ХjtТУИ-3рі81о'О~ 
ватнин. 

коmр()saпte~и.1адкш ... 
}{опfогш- ~ЇРQОh~"ТИій. 
Копjunktiоп·-tпOJtуц-а. ~ 
Konjunktion obcrє - cnо.1)'т ro"ішu. 
К. unterє~. дМіШНR. 

Konstelta ti:on--<y",ip ~ R. 
КопsteПаtJ.оп zodiakaIe - (';у?\р·я 381-

РOf"l1~"'Жне. 
Копtrakфщ.sthеогіе - теорія ~CJ<OВa. 
Kontгoluhr -- roдиинuJ.i рдревірвиQ. 
Кооrdіпаtє-·-с.УРЯ:ДRa.' 
К. :аzimuta1е-еурал.ва &:'Uм;утиа. 
К. eldiptiscbe-<:. еtUliпr:ичиа". 
ко gaIaktisdte--c. ~Ha~ 
К. geoditische-<:. "n"4ltезиo;:цm: 
К. geographiscМ~. reorpафі'ІНа. 
К. ~ntrisch(! - с. ~oeepeJt

коМ' 
К. he1i.ozentri.scl\C - с. tОИ1teоеереJl

lюаа. -,-'І' 
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J'. miЩі:re-с. ссре.:t"я. 
К. lіСhe"іпЬ~re--с. tm.1.И~а~ 
і .... !iphiriSChe...-е • .к:у.ThOва; '. 
1,_ ~рhirоіdіJiChс-<. с.фср<tUИЧИ8., 
К. wahre--c. сnравжця. 

t{оrotшl~орони.!ьgиlt. 
j,oronalstreifell __ ;]іllія н:оров:а:tька. 

Korper dunklcr - ті.'lО н-евll;tиме. 
К. un:ясhtЬаrer-т. HeliН~i1)te. 

Kt>mktiol1$scbr:auhe ~ rВИIJТ виправ -
!шВ. 

ко:)тіісЬ-саіТОННіі. 
J,оsпюgoпіе-світuтвір. 
J{osmogOJ1iia;h----сfl;іТОТВірt!иt~. 
~О$Л\оgrnрhіе-:milс всее"іту. 
кщunо!оgfЄ--(:!НТQзнавсruо. 

j,ОSтО$-<:Sl-r 
H.otJ;·-}.'ОТа. 
Kra!t abstossende ~ сиза n\,);1I1708;(»8.; 

К. апхісI1СПсіс-.с. нрИТЯЖИ<l; 
К. stUreщlе-с. збурна. 

Krater-нр'IТСр. 

L 
Lage ·-llQ,'JЩI;ЄI1Шt. 

L_ g(Joz.enLrische "- fj,КlОЖСЩIН ;Н.::М
.;JoocepeI1liOBe; 

L. $cbeinbare--п. lШДIJ.:ІоІС. 
Lапge-.;1оDГQtа. 

L. a~tronomiscltc ;J;o8гoтa астl'(;-
ио)йчна; 

L, des :аu!stсіgсшIСIl 
• Г1рЦОСО Вj"з.1;.t; 

L. des J!trіhе!іuшs ~ nрпе:оuцеuuі 

то'що; 
Іл ellipsoidiscllC .!. е:liПСОJ!1ltчна; 
L. gal~ktische-;t. !·IІ;lah"1'I\Ч1Н!,. 
L. gwgr~рЬіSoChе-:t. rсографj'lна; 
L. geo2cntrlschc - ':\. ЗС:М:;lсосерtц

ИОіЩ; 

1" II<:Hugrophiscll(" ,- д. тс.'1іотра
фJ'ща; 

L. hcliozentrjj)c1\c w _ ;(. t'ОIШе1'ССРС;\-
Hotla; 

С. 6stJiebe-д, ;;хіднн; 
L. wаhrс-з, <"'lIЩЗЖЮI; 
Iw • "·еst!ісhе-д. заХЦ{lIН~ 

Lаnє:еnЬцr{':іU-DЮРО )J,oBr01'IIC. 
L~ngеndШсrtшz _. рі~ницл ~OBroTHa. 
L3n~nkrti:'>·~Ii:O~1O ~озготне. 
LіШgеntrсu--віРНО~ОВЖlltшItЯ. 
Latten\'('rglcісhaррз.Гilt номnара-

тор. 

Leitokular --- Ш':У:1ЯIНI!Jоuі:tнии, 
Leіt~tегn-зо.рn~nrові.1'ШЦIl, 
Leuchtcn di.!S Himme:ls .;:віТЇИIІЯ 

нс6а. 

Kreis-·l) "ідьцс; 2) I.Qw"]O. 
Кreis Ніnrendєr-;tСфсрецт. 
К. gr<}$StеГ-ИQ;ІО ве:шне. 

Кreі:і<Ь<l.ьn-ор6іта кo.;rов.:',. 
t\.rei~ln ~іt:;h-t..:о.1У ";АТІ!, 
Kreiscn (,\'}-!.;о..їУВIІ.ТИ, 
Кn;іS!tй~r()щ(,)tеr -- :liHj)v:\ICTIJ I,O~'10~ 
вий. 

~reіsрlане~-.·lі:'46. 
Кre!~$СhеіlJ.eпіnsLгumt::llt .- - ~\.:ТРQ;tяQіn. 
Kugelf6rm.is> -н;у.l)'СТНЙ, 
Кugel!Qrmіg"'еіt~НУДfJt:тість. 
КUlmlnati<Щ·-НУ':lь.чінаulп. 
КulшіnаtіЩI ubcrt: - "}';у."1иliшщіп Г(i~ 

ріШИI,. -
і";'. Шl!.еl"'еh--Н. ;:J,U."1jшня:, 

КulntillзtіОI1S- ...---нУ:lь:м:ІНlІціDЮІі!. 
Кulr.uіnlltiОl1:\llбlJе --- нш.:ота },y.їbM.i~ 

иаціtiХIa. 
Кulщіl1jсtcll ~V)·-h·У.1I.;\IЇ.ІУВ .. ти. 
Кцрреl be,vegLicher - б:шн порушн ... 
KUj)PClJ~H.JC ·-.1J1;(Ц iXaНlH. 

LіЬеllс~:Jiбе.'JI, 
)ДЬrntiщ} --."!ібt;;щін. 

L. ЇІІ вreitc ~-;I. ширОТНіI, 
L. іn Liil1ge--.I. ;10I.\ГОТllа; 
L. optisChc-а. ОJIТ~!ЧШ); 
L. phystschc·-.•. (~і;Jlі'Щ~; 
L. sclll..'illbar(')~,."I. ВІІ;Ш}.Іа; 
L. wa,llre ~~f. <'ІІJШЮННЯ. 

Libratiotls- ~lібР:Jц1riIШЙ. 
l..icht ;J,/)gepralltc~ . спіІ.1І) al~OЦT\;; 

L, а~сl)ІагlJснсs--С. НUlJС.'lЯсте; 
L. ?;uruckgewor1clle1i- ·С. НЇ;t{іите. 

l..icht.gesLaIt des ),10Ilсіс:; .- Відяіllз' ~11-
cnцeB~. 

Lic:ht.gleichuug -- ріI.\Н~НШI cnlT;J01lt'. 
l..іСhФtllг-рі..: еuіТ.IQuиjj. 
J..ісhtШС:I1SСП jJhotographim.'lh:-" - C1ljr~ 

;JО)tір.mmя .;віТ:IIIНИС. 
LichL$trahl - прОМіНЬ саіТ:Шlil!іі. 
Licht<JtreiCen-(:)IУга ясна_ 
Lіеhtz('rstгсuung~vегшбgeн -~ ;J;I,аТlIістІ. 

CHiT.10poociUIIII. 
Litnbus-.'1ім6. 
ипсаl paralIaktїs.chcs :lінШна ІІа-

ра.13t:Т1fч н:ft,' 
Linic gеоШ.іLlsсltе - :.illil! гсо:tt';)И'l~ 

на. 

IJогgпеttс--біНОJ;;ІI •. 
І~б~п (skh)-розбинати(-о.:я). 
L&suпg-рОЗБИ8. 
l..umіно~іLііt--,.1Ю)lіlll.нщtсть. 
l..unntiоп-яіо.:янь СИИОД:И'ІНИЙ. 
LuпіsoJаг-~:.tlсяl.tс~сонцсеіlij. 

• l\{аі-траnсиь (lІо~tе:ш:.l. \·Н}. 
~iU'Z-&:~;Jе'i!J~ (н()c\tснк.ї. \"1 І). 
Masse ktitische·-~xaca hlш:нша .• 
:иаssstaЬ-.6р)"с \liряНі1. . 
)!sU('l'quadra,nt - R~raHT ~'УРОВИі1. 
":lесЬаnі" de$ Himrnels ~- >tехаюна 

небс<!.а. 
~tееrєschrol\оmеtсr-чаС(»(ір ;\10РСЬІШn. 

':Ф'!"Саtотrгоjсktiоn - проєкиіn )lср" 
НЗТО}JОItР.. 

"М:еrіdіап -~lІіuдсннпfi. 
~feridian- -l1івд.еННIt:ИОnИЙ. 
~1еridі:щ М!; Ortes nіsдсннин )liCIiC~ 

внЙ. 
).lетіШnlJ ga1aktiscbcr - пів;('ищш Еа

~lаh"ТИ\lIlI1:Й. 
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Mel'1dianinstгument придз.їt niBneH~ 
шsноеи"Й. 

Meridian.konvergenz ~ збігання пlп~ 
JtеR'RИJ:{іtJ •• 

Meridiankreis ..- 1) ні.іьце ПШ;.1,еЮ:t». 
ковс; 2) КО."10 -. 

Metidianprojekti~n - НРОЄIЩїЯ пів~ 
;жеаmtJ-:ОВ3. 

МсnшаnтісЬіиПі - Ш!nрRМ niB;te""H~ 
"аалА. 

Mendiansaal св.іГ.1ИЦЯ піВД~ИИh~ 
нова. 

~/lеndіопаl-пївдеНИНю)D1tn. 
Meridi-Qnalbeobachtung споєтере-

,иtllНя піВ!tCrfltиtiовс. 
Меrіdi<щаlеЬеI1С ЦЛОЩ:t IljU;:(снни-

нова. 

Мerіdtопаlhбhе - ftll(:UТЗ піlJ~ен.Н:IIНQВa" 
МегіфопзlsеhпНt - псрсрі:t пїПДСНI1I1-
«овиЙ. 

Messkeil-RїИ1t яірtшit. 
~Je!'::o;ung hсliоmсtгlsсllС:-і ~ I."�It:-.tф ['('~ 
. .1j"')1етричииЙ. 

;\1. gеоdіШsch{'" - HO'€ip rc.О:1;езичнцft. 
~{. \>hotQmctгiscll{' - rншф ('ВіТзо

~іричЙ; 
'і. ,·iJlueHc·--в. :JОРОЗИЙ. 

)fсtеог,-~сТСі)р . 
MeLe"renring·~lm.·!O щ~тсорнс . 
Меtсоrепs:сh\"\"аrш І!ОТrn MeTCOj'Hllii. 
MeteOТiseh _.- 1) МСТС0!1ItТlIиlt; 2) Щ~Т{'-
орний. 

'Ieteor! t-)!стеОРИ"t, 
Metcoroi<l· -метмrюЇ:t. 
Meteorwo]kc -x>!ap,n :\\(JТ{'''!)Шl. 
Мсtll(")(k·-({tоctб. 
MikromeLer unpcr:\6nHcJtcr 'ItiHPQ~ 
~eTp 6еЗО~650анй, 

;\fikromctcr~hгaul)C rnllИТ ~li""1>O~ 
:\!СТfНІЧ І! 11 Н. 

'П пцtс--··1) "ї 1I;'7:l~ 2} 1<ИlI.1ЮЩ. . 
"ЧіПlтtсJt~ -1) :\\іиутнИfI:: 2) ~nlt;lІІlІІшіl. 
~t·іЩltСП7.е.іgеr--стрі'-1fШ ~tщ.1Нllllа. 
'!\f!rt" ,.~tipn. 

!\пttnJ1 ·ПО,1,·;іСIIЬ. 
М. Initl)cre:r~lJ. Cf!рс;щШ: 
)1:. ,\'зhrt"r-fl_ спрnnжнНI, 

Міtt5.~іц-опіn.lешшО, 
~НШіj;(lіеh--()піn;(СИИИЙ. 
~fj1tаФ; (:-1(1") --ОПіВДНІ. 
:\1it!3;Q:S- (апН ~Пі&nеН!ІІlіі. 
Мlti.!J~s)іl1іс--."1ініll опіа,1СШШ, 
1;Н ~'[іttаW;7,!'.іt--опjП:<"lі, 
МіН<'1 z\vtsch~nplaJt .lI'і5Сі\с~ (.;еl'е-

;ІtШIШ1(' :uснщп:шttстие. 

1'a,::l\t gСNtіrпtе:-lliч ;~РІlllil: 
1". ПЮlldhftllе-JI. юсЯ'tJll1. 

!\:'acM~ --,,нічннЙ. 
~<lChtl){)gftn -:хуга НІчна, 
:-':а1'ilithіmmе1-ІІс(іО нічне. 
;-';~dir -нй;щр. 
!'\зdіr· ~ШL111Рlllliі. . 
!'\з.dіrkQШmаtоr· J;О:НМз,тор llа;tир-

fШЙ. 
КС bel-~lr"JI{ОIНlшt. 

~. аmоrр}\еr·~:ч. Ocan(;CїnTII. ... 

N 

),П ttelchrunom~tcr - ч<tсО:.rір середllliЙ_ 
;\1іttelрцnk1g1еіclЩlІg -- ріанаиWl OCЄ w 

]'сдлу. 
:'\tittclzcituhr - ГЩUШНRІ> середній. 
;\{йtеrnaсЬ[-nНшj'l 11. 
М. щіtL1сre:~·;l. сере;щн; 
~. v;зIW-.ІI. спраf:!ЖIІЯ. 

~I і ttcrnachtllch-on івиічш1t\ . 
~Ii tternaChLS-ОtJівн<>чі. 
;щ Міtternасhtszeіt-опjultочі. 
~lomeJ.t de:s .Autgцnges . - 110;JSеиТ с)(о

;:tQti:ltfi: 
:\1. Ш::, t.Jllu~nge!i. ~)I. :щ,..Q;{о~нR. 

}f().щt~.\lіСRUb П; 
\1. 1!ШО'"<llistїSСhсr -~I. "шо>t3.:licrllЧ· 

ІШЙ; 
1\1, 'Irakol1iscl\cr-)1. ~і'::ЩOljічннQ. 
::1.1, ~lderiJSchcr~;lr. зоре1lИЙ. 
:\{. svnudiKJ1lH' ~)I. Сllио;titчнніі. 
:\1. troрі:и::her.-.\t. :JtlОРОТlшr,овиn. 

).IQlІзtliеh-~IIСJIЧШlft 11, 
)lunaLs- ·_~tіОJЧJ1l!rt 11. 
>10п~tsuпglсіеШн:it ~ НСt)іlшіСТЬ м-і-
еячла. 

:.\l<ЩU--;lliслщ .. І. 
)1. HacJl dеш letzten Yit>rLel 

Jo1ill~ )t1СJЩСS3 Х. 
)1. ,'от (Іє») erstel1 ,"lcrt~l 

~lil1a :міСJщева Н, 
М. УОТ Ш:Щ УоllЩQшl - lIi:J,)tiH;J, мі-

('іщевЗ УІ. 
,"ltlnd-~,l) >lісяцеuнА; 2) )(ісп'шиtt ]. 
?;lопdaНеr-nіх ~іt;:JtЦСllиfi. 
:'10ndtin.slemїs - :,ЗТЬ~ яі-;::яцєlЩ. 
;\{ondhcll-:1.fісJtч.IШti. І. 
MO!Hiknuten' -в:!·ао.l :1.1іс1щt-I'Н1F!: 
:Ф;>пd!aпd1іЄ]},Q;ft lір.аеаид щt;:ЯUе811fi. 
Мопd\OS~llс:\tlсяqlі'ln.. . 
:\londl1utatiQn - lІу1nUI.я \1Lt;:l1цев:а. 
'fondphaS{"" ui:t::\liIHl ,ttcШ({'JНJ. 
i\fQndschci~ аЬgеfщt;:htсLс .- 11. )IIСIl-
цева У. 

:'\rопdsСllеіпlОS~ltе"\1іСJt'Ніlljj . 
:\Iondsiehcl - Пі;UЙн\ "ісяцеsa ХІ. 
1fondvicrtcl .-- Ilb'lliHa ~ЙСfIЦЄВ:.t НІ. 

М. cтstc" '11. :uіСЯIІС.$а [У .• 
М. Ietztc:-i ~··И. )lіt:шtеВ11 ІХ. 

?\(оnLiсгuщ! ~~yt;:Тй1l1i. 
;\{on(.icnng paralh.kti~cIR' -- у, П:lра-

J13h'Т1tчн.а, 

Мсrgеп- _р_шїuшіЙ. . 
"Могg<;пdііmmеruпg--СВLТtlltщ:. 
,-or дег могgeпdашшеnmg " 
~ітниЙ. . 

:'\Іоrgeпrб LC --:щгра ІІО Р<l1IJ 11ІІ1Jl. 

~. dUllklcr -\1. П-ЯlЩ: 
~. elHpti.sellcr -),. ~:liIlТlt'I1I:J,: 
":' •. eXLragul~kti$(:t\(.'r .. - м. ПО:l<lГД.'::ШW 

ТIf'l1Ш: 
:-::. t;aluktisc}\{'r - . \;. N,.l.tlULlчна; 
~, ::tt1~{ijrші~еr '\1. r.ll3<'1:Ia, 
)0.', kral)(~1H{mHiJ:(M ~·~I. нраб:уп:l.Т;.1; 
;:.::. ііНk111\"!пі1іg\:r ~\I. сОЧКУlШта: 

~. planetari:\c11Cf ,"}І. II:щl1сТщНt .... 
;-\. ~gcll~"j\~i~er ·)t. "!POlu,t:II.Hn. 
".Х. riHgr0rt11Igt'l" ·,t. щ:Iыlн,,:: 



• 

~. d.сЬel1"бrnugи~:v. серп;уваl'а; 
N. $рЩоіdi.sche,r-м. сфер<>lдичца" 
N. sріпde1fбrttJіge,r -.... :веретену-

8атц; . 
N. trennbarer-M. РОЗДl.;tьиа; 
N. un.regel.missiger-". вепРПИJIьна. 
N. щ\trennbaКГ-Х. ие~ltiдЬNа; 
к vеrindєrlicheГ-И. :,lItїииа; 
N. vеrlhgerteг--и. D1f);(оожеиа; 
:-J. %usammen~set.zte.r - М. 3J10ЖЄна. 

Nebell1eck-nJJйJlа хрЯКоDИИJЩ. 
Nebelhfll1e (eines Кometen) - 060докз 

ко.сука. 

NeЬenkreis -.ко;tО )lЗ.'1Є. 

Nebular (а(Щ-Иря"ййиициn. 
Nebular- ~ .мРЯI«ІUИЦНИЙ. 
NеЬularstгсіfеn-:lіиJIІ м:рIlМВИИна, 
Nebulium·-w:БУ:lіЙ. 
Net.z: ge()mеtгіscltes~ітЮl геометрична. 
NeuJahr--ріl~ но"вй. 
Nеuщопd· ""і.1.. ... іНа місяцспа І. 
Nitht. аu("tcіgt'пdег,-нссХі:\НIІЙ. 
Nіррf1ut-припзив ,щиженнЙ. 
Ni vеаu~~-поае:чюtцл. 
NіveuuеЬеЩ;--П.l0ща рівнею.\. 
NіVШiuflїН,lte-tl()neрхнл рівцева. 
NiveauspMroil1 - сфер()і~ рі.шевиЙ. 
Nivellier- -рїtЩlOиа.1Ь11ЙЛ ..... 

Nivellieпn (v)-рівшоватн. 
NіveШеrinst.rument-ріВlDtЛо. 
~jvilliеruпg-рів&JOВaвиа. 
~ivellierungs· -ріВШОВQ.<lьниА. 
~оniUS-~ОRіюс. 
N(!rd~ ~ШнічииЙ. 
;iorden-niJ.Нііч }. 
~оrdha1Ьkugel-півку.;r:я: півніЧНI1, 
S'O�'dhimmel-uеБО пїев.ічне. 
:-.І(}Тdliсh-піввіЧКИ8. -
~Оrd<»;1-пiJiи.іqtnJЙ схі:!:. 
Хоrdроl-біrуи n:іваічииЙ. 
~оrdрuпk1-точка mвЩчна. 
;:";оrdsс.hеіп--заграва біryиовз. 
Sогdwest-піВНІЧИИЙ захin.. 
:-;оrmаlmа~та:IЬОИ иормз:tЬJшіі. 
:-1ormalmcter-Meтp норма:1ыlIi.. 
:-"·onnalort.-Micqe вор:ма.;:rьн~. 
ХОУ8--.зuрn нова. 
~oyeтbCT"~ ~ИСТОПa;l. (KO>lCKR1. \'111). 
Хullmегіd.iull-пі8;tе:~ннк НУ1Jьовлі1. 
~uНрuпl\:t-точtnl ~У~lЬОЩ'l. 
~ullslrkI1·-іIу~'1ыlиса •. 
:Хutдtlоп~ю"ТаЩя. 
~uLaLion j.!ihrHche: - IІУ't1tція ріlЩU. 

:;:\, monatHc.he-н. :міСlІ'ша. 
:\uta.tlons- ~утацЇЙНИЙ. 
Xutationsbcwegung-pyx lІутаЦШНIlН. 

о 
Objekt LeJeskopischc:> - npC:L.'ICT ;1:а:(('-

NозіРШ1ti:. 
Qbjeku'\'--об'єнТ1fО, 
ОЬjtJ{Lіvlіпsе~\їЧIЩ. пр\ЩМетОli;lа. 
Objekti'\"mikromet~r ~іlфо)tетр Rб 'СН-

ТRSШII\. 
Obj~kti ... '6rrnung - опір .nб'ЄkТИва. 
ОЬsеrwLоr~-(mостеРЄ"МПИR. 
ОЬseгvаtОrium-обсервзторія. 
Offnung ntitzlicb<: - опір нориеUlllі. 
Okf.an.t-·Оh"Т<lIIТ. 
(}ktоЬег.-.аШ1JТСI~ (lІо:\SеI1ЮЯТ. VII). 
оtщlаr--он,-:шр. 

О. ЬіМkul~res--о. :{r>ОНЧЩfН08НЙ; 
О. Ilc!i<»;ktJptl>ches о. f"(:.1ioc!io-

nі'ltшn; 
О. nєgatїYi1:S --(). Bi;t 'G-'ІШI1It; 
0_ JЩ;l:іtivеS'·-Q. ,10Ц.аТт(JlА. 

Оkuшrlillsє--(:очtщ uчшщова. 
Okuiarn1ikroskup - 'І[НРос.ноп ОН)'-
;щрюtil. 

ОkutзrsреkLrosknр -- СIІе,,"ТрОСf{OП \ЇI;Y~ 
• 1n:РИ~ln, ,--

ОрроsіLiоп-nротипо.ч:ога. 

РЗ4Г ]eїehtt.retlnb'.lrcs - парп :Іегно
РОз;t1."Іьнn; 
Р. optiSChC1> ·п. ЗОрОІШ. 
Р. Pll),.iehcs·-H. фі;щчиа~ 
Р. sch .... ·ertr4.Jnnbares ·-л. важtroр\Ї;~~ 

:1і .. ьна. 
Pan;llakt.iscb-nара~l~щtачкиА. 
Раn;lЩхе-naра~·н,~с.ц. 
Paral1axe зЬsоlut<: - '1apaJ14Hca аБСО
ЛЮТН І 

р 

ОрроsiL.iСЩ perihcli~l;e -. ПРОТИ!10:ЩГU 
В(':11I1<:3:. 

Orbital-орбіпшЙ. 
Orbitalbcwcgung~pyx QрбїТIІИЙ:, 
ОrЬіta.lеЬепе-ц.:,:uІЩ!. орбіт~а. 
ОгЬіt.зlgеSСЬ'А.'іlldіgkеіt "- IUВИДt{I~ть ир-

бітна. 
Orbitc~p61'!'a. 

О. Kcplcr'l>clltt -- 1). I{en.1<'jlїUl.::hH':T. 
Ort fіkt.іwг->JiсItС ршпе; 

о. gєоzелtri:>сhег - 'йсце ;Ю;l.t.IЄОI.:<:
J)t;trюuе; 

О. :>~Ileil)lmrer -місце DИ;l.Іше; 
О. \\·,.11rcr --;\1. спраUЖI!С. 

Огtsmсrі,li;щ піПЦfШJiИН ;\1іГЦСНIІЦ. 
Urts.uiL -ГО;ЩЦ;l !(i~eBa. 
0&1- -..;хі;щіfJ. 
OS1e!1--с:хі:t П. 
Оsteг(оппеl~DeJJUh"О;ЩН:ЦА. 
QstIich--схt.lніЙ. 
Ost~unkt "-ТО\!JШ схі.д,IШ. 
OSZJIlU"l1H\-'Хllіаннл. 
()szilliercll {Y)·-Хltl'nТИСЯ . 

Р. geozentrlsche - н. ~еМ:І!Х'сеlН!З-
нова; 

Р. hеliщ.єпtrischе н. COKцeoeepц~ 
K08.:J' 

Р. ja.brlicht~n. річна;! 
Р. mi1Uere-п. сере:щя; 
Р. пеgatiW-IІ, Ві;['Є"lln; 
Р. relative-n. вїJ:tНО(;Jlа; 
Р. spektrl)skQFisc:he: ...• n. СJlеl.'Тj'О· 

СlWпіІІна; 

Paralielk.reis--Pyrheliomєter 95 

Р. USiche--Q. ;цобова; . 
Pw tri~nometdsche - п. триrou(}

~l:Ічва. 
. Ps.raDєDireіs-рівиG..'1СЖКИН. 
Partialphase-віJt. ... іНа чаtтминn. 
Pa$$Agen~ -пе~ходоВиВ. 
рasц.gemПSLru!Х1Спt - npL"IaA псрехо-
ДОВИЙ: 

Pendel-хиТ)"Ц. 
Pendel kоліschеS-ХИТУIf етlжнов"". 
Pendeluhr-rоnU1ff1Кk вaranовиЙ. 
Pc;;-ЦS1.rum-точna приаіриа. 
Peria.strunl:>- ·-цризірниЙ. 
РеrigАцщ-то~nn приземн.ц. 
Perigaums- -nРИЗmfПUЙ. 
Perihet-іОIUia ПРИСQlщєва. 
Peribeliwn--T. ПриС()нцева. 
Periheliw'ls- -ПРJIСОНцевиЙ. 
РеrijQVіцm-точна IIІ1ИЮfIЇТf'рооа. 
PerijQVЇums.- -приюпітеровий, 
РeriOt'.Ю SidertSCJ1C ~ періода .;юі)е8а. 
Р. synodische--a. сиио;хичиа. 
Perisaturnium - точк.n присаТУРIІО&а. 
Perisa.tumiunц.. -IІРИс.цтурнопиn. 
Pe~KiiYe Ilоrщ:llе - псрcnеНТива 

нормa.nЬн:.\; 

~ Р. schiefaxige-n. €иіснn; 
Р. transversale-Q. попере·ша. 

РеrturЬз:Uоп-збурешJЯ. 
РєпuГЬаtіопsfUl1ktіОIt-фУНl-;цін з.6УРllа. 
РЬantоmsonЩ!--соuuе Q:HaIlU(). 
Рhaпtоmstегп--3ОрЯ ОМn'НШ1. 
РhQtоgramrnеtгіс-qютогра"яєтріfl. 
PbotQOO1iGgraph-фo'rО~1іt)граф. 
PMiotМleг photoetektrisches - світ:щ-
мір ~ітлое.'1еh.'ТРlf.'ЩИЙ. 

PhoL<>tneuic pboLQgrnpbisclle - св:lцо* 
МЇРnНІІ1І сеіТ~'1ИІІне. 

Рhotоsрhin:-фотосфера. 
Photutheodolit~OToтeo;1!MiT. 
Рlаne:t-п:.іlзиета. 

Р. grosser-n. пс,'Іим; 
Р. 1Щ SЩJstцшlс·-~ft. ІІа :tупишti. 
Р. intrnmcrknricller - 11, "e:peд..'1('i~~ 

курна; 

Р. mlltJеreг-·п. €сре;::шя; 
Р. ооо.тес-п. 3ОI\іоi'lЬна; 
Р. t.e:leskopisclle.t' - п •• "tа.:1екозоропа; 
Р. tn;лsперtunіl;С~ r~п. 3анепт)'щщ; 
Р. unterer--n. cc~",::\oвa~ 
Р. vегlоrtnсІ'---n. загУб.аена. 

Р!аnetnгіsсь-п.1аостар!шй. 
Рlапе~rіuш-пДtlli~тарій" 
Рlnпеіеп- -пnзнеТ1li!Й. 
Planetenabe:rration - абсрадln n:."IU-

нетна. 

Рlапеtео).;поtеll-1ієт.1Я планеТІІа. 
РІапеtеПSУS1еtn-уц .. щл Ш'JаН:{!'t(l8111. 
Р1nпetesішцl--п:tu lІетез.аЩ .. lьнні1. 
Planetisctl-п...1UI1CТlПfil. 
Рlaпеtоіd--цлаllета. ма,аа. 
Рlапіgl0Ь-n,ляпіr.1Ьоб. 
РlапtsрhШ'е-rциtlїсферu. 
Pol-бігун. 

Р. 4er Еkliрtіk-б. еrVlіnтики:; 
р, ga]akti~her-{j. І'а:taКТИЧlIИЙ. 

РоІаге-аоРll бігуоова-. 
Po14r- ~ітуиовиА. 
.Polaraxe-9ia. 6ігунова. 
Po14rd.tm::hmesser - цопеpeqlfllК 6iry-

нОВИЙ. 

Роlarkарре-шапка: біf'Yll()ВI1. 
РоІаrk(Ю.rdinatє-cУР;ІЩlta бігуно.аа, 
PolarkrelS-fЩJ1Q бігуи()&с. 
Роцrratlіus-nро:міиь 6і1jI(ОВИЙ'. 
Ро1аrstern-ЗОРR 6ігУИОВІ1 ' 
Polarverz6gehAng_ ~08i.n:ьмеиця біг)'-

нове. 

PoL1istnnz-вlдд.aJ1Ь бігунов:і. 
PolMIte-в.неота бlгуноsе. 
Pol>:edcrprojektion - цроєиція )fHOrow 
. CnHHa. 
Polygonglєichung - рівuftИSЯ )(80ro. 

1<.,)·1'llи"lв. 
Pore-nopa. 
Pos:i li QП-ПО,,10<fЩ:ИЦJ(. 
РО\Ііtіоuskreїs - 1) кUц.це П(),,'lQЖЄНЬ; 

2:) Ао.;lО rю..'10жеи1.. . 
Posilions'\"-Їnkel-li)'1' по."lОжeшm. 
PNizcssioh-.шперєджеиил. 

Р. al!gel»ei.nc-9. 3аN!:,ДЬие; 
Р, <Ієс . ':-';llеht.gJ.еіс.hеп - 8. piSKOw 

;tetuon; 
1'. Іїі11ТІісье-а. річне; 
Р. ullisola:re-n. місяцєweoице.ае; 
Р. Р(Зl1сі.1.fe-ti. ц..1анєтце. 

PriiZCsl>ioIlS- ~llпере1ХЦНЙ. 
Prii%es:.iOJ1SbeWCJiung~pyx 8нперед:nИn. 
Primiti\'1u:l>eI ~ мрлt."Овпна. neр.аИllна. 
Prinzip DopPI€T' scbes-nрюlЦИn ДOJUJдe~ 

ріВ. 
Рrlsrnеnkrеї&--Сеt\CТаJlТ. 
Pr<>jеI\:UОП--nРОС1\ЩIJ. 

Р. йzіmutalє-n. аЗИ:И~.Юl; 
Р,. еЬсце-lІ. П->:ОСНЗ; 
~. !ШсhЄ!1Lrcuе - п. ВірIЮn08ЄJlХ~ 

нева; 

Р. gcoіdїsсJlе-n. геої;:щчшl,; 
Р. gпоmопіs<.:JlС-fl. тио;ч;онічца.. 
Р. JlOmalograp}lische ~ п. ro:иа;IО~ 

графіЧIJ:.\; 
Р. k,;nіschє~п. аі,....нова; 
Р. ()гLll0g~rJu$chc п. просто .. 

рисна; 

Р. spb1iri:1K:Jlc-tl. 1>)".11.068:. 
Р. sрhіі.roіdіs<:hе-п. сфероізлqШі; 
Р. sLereogтu()1lische - п. cтepeot'p;t

фічна. 
РrotuЬегалz-внсхупен.ь. 

Р. cruptivc"-u. BI1GYX.,,\.,:t. 
Р. nelrel;JгLіgс-it. хмарПСтиft. 

Protub.ernn.zw --8IfСТУПlIЄJJIIЙ. 
РrotuЬеrзНZ~I)еklroskор ~ Сllсmросющ 

JЩСТ:Уfшеllfl Іі. 
ProtuЬсr.іПZIОLreі(еll .1інln вцступ-

лева. 

Рuпkt astronorn.ischer - точна астро
IIOMjI1Ha; 
Р. dr.ako!1is.cber-T. n.ранонічна; 
Р. geod:1Hseher -стація rcО!1е311ЧЩl. 

PunktrєЬ1еr-похиБЦQ точ.ш. 
PyrheJiomctet' - жароміР ООIIЦЄВПЙ. 

, 



• 

Quadratur--Sideri~ch 

RadiaJ-IІРО'lСllеииЙ. 
Rаdiа.nt-р3діянт . 
R:1diOJ:XLeter--про~енеюр, . 
Ra41us м~-nРО)llі,нь Н. 

Н. der Erde-H. ::;е,,щIIЙ. 
Н. rnittelеr-п. середній; 
Н. vektor-n. провідкин. 

Rаndеf(еkt-явиnw. 'надбережне. 
Raша r:.wischenplanєturischer - про

а-ір хєжип:taЦе!'шtЙ. 
Rechnungsgrossc - 1іІеличциа обчис_ 

.1еиа. 

Rеduktі()п~ве;tеи"n . 
Rеd'l.;::;.!ЄnЩ·-:іItОДК,Jf • 
Re!erenzsterJl (v)--.ropn lюрівшшни, 
Ref1ektor - lla:teM:Jip дзерua;IЬИКЙ:. 
RelraktiOll-за.1ЇМ. 

.::{. аstronoщіschе - з. . астроцомtч. 
НИЙ; 

R. aU:nO$phariscbe-iJ, атмосферний; 
R. kопіschе-з. стіЩUОlJ.иR. 
R. rn1ttle.re-a. ~ре,;(пій; 
R. te:n:estrische--. •. :reмний: 
Н. vertikale~. ~О:3е~fнИЙ; 
Н. wahre-. •• справнщіЙ, 

Refraktionskoefrizient ~- сучшftШН 3<1-
;'!ому. 

Relraktor-;:Щ,"Іен:озір СОЧl<ов,ljt. 

а· 
Quecks:Hbe:rhorizont - ПОЗ91 ЖІІВО-
ерібкиЙ. 

R 
Rеіsk6rneг--зерuята РІІЖОВ!:. 
Rekt.ascennon - піднесения про~. 
RepeUe:rkrei$ - tdm.це П0Jl1'Орне. 
Repetitionskreis-u. повторне. 
Retrograd-вuct)'1ІНиJ't. ' 
Ricbten (V)--шl:110ДИТК. 
R.ichtungs:winkel-KYT калрuмиий. 
Rіе$ещterП~30-РJt~ вс,,'1єтець. 
RЩе-БОРО3f1а. 
Ring-:lімG. 
Ringgebirge~гopa liі.зьцева. 
Ringinikromct...,r - мili:po»e'r!' "1.110-

цеJШI\. 
RіпgneЬе1·-,\IРИ!;О!ШШ. ні.1ЬАеац. 
НоЬ! a:>tronomiiJeheii .-- ТРУба астро

НОМІчна. 
Rоtatlоп--ООерт І. 
НО~НОп scl:юinlшrv -- оберт IU:!димиЙ. 

R. siderische-Q. сuдерпчии:й; 
Н. sупоdі$Сhе-о. еИJfQПJJЧЦИЙ. 

Rotationsaxe - вісь обертова. 
Rot..ation:>l)ewegung - рух обертовий. 
Rоtatiопsеlliрsоіd-е..1іпоо1д обертовий. 
Rotationsgeschwindigkeit - шви;.щість 

обtртоu.а ' 
Rotiertn (v)~е'р,.атnся" 
Riiekkehr-ПilIlОРІТ. 
RiickHiufig-від:ступuнй, 

s 
$о,ndullГ"· ""О;(1f\НШli нiCt:OIlllit. 
$,lIv~apoc 

" 
SaleШt--СУn:УТПКІ, 
SлtеIlit retrognHler ~ С:.'l~'ТНПН J:ii;:J:~ 
cтynний. 

s.atumrjng - кі.1ЬЦ(: CaTYPHQIiI~. 
~chalt.~ ~ерес'tУПНJ!Й. 
~haltJ3.hr~piK перестуriниЙ. 
:Sc::atten fli~gепde-тіні .їетючl. 

~. kСflе1І6rті:gег-т. сrtжкова. 
S. Yuller-T, г.:р,:ха. 

$-с Іl,а,t.tепkеgеl--СТ.ЖОІ. 'f.і}j(:~I'.І".й, 
~Jte.іnwєg-:(fIf!()ro nUllll!llla. 
SCMJtelpUflkL-_:)ЄніТ. 
Schicht UnШ'д,шlеlnце _ шцр псретuір-

!ПІЙ. 

Sclliefe (ter І1аlш - ШlХI~' орбіТИ. 
, 'S: der Ekliptik-H. ек.1іптщш. 

:)chlmmer, ,)шrтіщш. 
Scl\їmmerll ('\',~~tи"іТJI. 
1'.chraube mїkrometrisehc - пнmт )li~ 
• l:ромеЧIИЧШlіl. 
:khntt1ЬепmіkroщсLе{'~)lіfФО:ЧСТР І'ВШ1-

1'\1311 Й .... ; 

&11Ut..ц:"L1:;;'--<'I,;IО jЗ)(НСl1е, 
Sсl''''Зllkuоg-ХПТ"ШIЯ. 
S{"I," .. еrtliff('·і('J17.щс~r - G4PII.'llCТp. 
S('!.1\Н~ГС~Т1щ;іШJJl; 

:-.. Q.Hgt.'m.:il\c·~T, UCCcвi'ff(C. 

Schwerє- ~1lж11lI<<ШИН. 
Schwcregleichung - ('tіllllа!Шll тnжін-

l1еве. 

S<;:11wегеstБГUfl/S - а!!о~uдія ТffжіНIlIІ. 
Se)lwjl)~n (V}--:<lІтаТИСJ1, 
~сltwінguпg-Юfrаню:!, 
Sehcщ;fеld -П().1е зору. 
Sеhеnswiпkel-ну'Т 30Іі\'. 
Seіtеnf.аdеll-иитна бічна. 
Sеіtещ~1еісlщпg _ р\внаННІІ: БОUЇ8. 
5eiten1ibraLiOn-:.Іібрація:· бічна. 
SeіtеПNrrakti(}n-... ;.ш."Іі~ бі"нцй, 
Sekular-·uIЛnВttіі. 
Sekulnracceleration - прис,",орlOВaКИН 

аіli:()I'ІС, 
SсkцlаrpаraПu"с - пара.:ш:кса BЇI<08a. 
~kuпdе--сен}.С(а. 
!';ckunt!en- --Сt.!h''У1QНИЙ. 
S~kUIl(lеnреП(lеl - хитуIf <Х!:куид:нд(t. 
Sеkuшlепz:5:hlсr ~НУИ::1НЦIi. 
Sеkuпdеzсіger-сурiJrnа СЄИУІШна. 
J)еlеЦ!)gt'aрh-:'4іслцезнавс1[Ь. 
~сlеltоgrnрmе-)іісяце>знавc'l'ВО, 
Sе1еП(lzеntrіsсh-)lіС/щеОCf!ре;tКОВItR. 
Senlre}··-стріМ1{іЩН. 
5ерtеtn1.ler-всресснь (110)1CHK:t. VII). 
S€'хf.aпt---ееКстаnт. 
Sichtbarkeit--ВИ;1Ш4ість. 
~idcrisch -зоревий . 

.' SideJit~. 
Siderostat __ epooraT. 
sol$U1ium - coII'Qe330POТ 
SQlstitiщn- ~'hPd. 
SO~.' , 
sommеnolstiuuш--оовцєзворот :dт:ui8:. 
Sоmmersonnenweлdе.....с.оиuєз:еорот .ntnriй 
SuП1D1enoпр.с'WЄndерuпkt"'-- 1'О.ка .... mт--

J:!Ь()I'O ~вцeaвopoтy. 
Sounє--СО1Ще. 

S. fi1rti-w-c. уявне. s. mitUere:-с. eepeцs:t:. 
S. wahrt'!---c. спрзв.жцє. 

Soпneц-- ~вцевиЙ. 
SOnnenfac.kel--фaкnJ! еоицева. 
Soппец!e.rnе-'f()1р{й ВЩСОВIt9a. 
SonnWerne- -вЩсоицевиЙ. 
Sonnenfinste:rnis-вaтьмa .СОвцеаа. 
sotшеntleєk-пШDll& <:оицева. 
Sonnenj~~K eouцea1'l1t. 
Sonneuk()Шtaпte-craD с. 
Solшenkоrone--flOРОва С. 
SOпnen1os-:аеООIDШUПl8. 
Soпnennl.he-тоЧIOt арисонцева. 
Soпnenn.(Ье- -прие.оUЦе8ИЙ . 
SQnnenparaUaxe -' паpa:nаю:.а солцева. 
Sonnenperiode - періоna ООlщеаа. 
SoппenscЬе1Ье-нрyжaJJ.О СОИцеве. 
Sonnens1Chel---сеpn соmxевиlt. 
:SOпneпstеш--3f)РЯ Цtице1юro типу. 
Sonnemtra.hle-пром.1Н11J1 CQ:8цeM. 
S6ппепsУSbfin--~1ад еоиЦе8ИЙ. 
Soппепtag-nоба соицева. 
S('nnепuhr--гоЮtНВИ'К соицевиЙ. 
S-nnen~пdе--сон~ворот, 
SоппеIW!1t-{'і)І(Иmt:а с:онцева. 
Sоппig-ооняm:нкЙ. 
Sonn~~t;:t'tabє - БУJ«Ja кедiJIьuз. 
-Spek у.е - аяздіза спе~ра.м.на. 
SpektI'altyp - взірець епекrpaпьиий . 
Spektrobolorneter - cnmrt'(Юболометр. 
Spektrogramme---слекrpo~М'а. 
Sреktrogтaрh-епеюрогptiф. 
Spektrogntphiseh - cnєь-трurpафічни:й. 
Spektrohe1:iogramme - cneRТp!.)re.:Jio~ 

гра .... 
Spektrohe1iograph' спеитроrе.Uограф. 
Spe.kt.JOheliographi""",o1 - сп.екrpоrміо

графіЧКИЙ. 
SpektfOhe1ioskop - спекrроre.n.іосю:щ. 
Spektrohelioskop1sch спектpore.,і-

оекопічииЙ. 
:Spektrornetet--сnеЮ'fЮиір. 
$р<\kt,fOrцеt.risсh--спектромірниЙ. 
$phiU'e kr!sta1linisc.be - нуля RPкш~ 

г.,щева. • 
Sl)hirOid--сфероtд. 
Spieget zLlsa.mme.ngesetzter - дзеРf(ЗЛО 

:тожене, 

Spiegetsextant -e-єкctaн.т !lзеР1{3дЬИЯЙ • 
Spiegelteleskop--да.'1е1Ф3ір даерRМ.'ЬJmй. 
Sріra]пеЬе}-МРЯИОDниа сліральва. 
SрогаdО$іdеr-cnора.доCWIЄр. 
$рriпgЛut - ЛРНn:lн:е підвищений. 
Spur eines Meteoren - npOl':Jlt;XOK _е-

теоркий. 
S,tark schіmшеrnd-ми.roтаивиЙ. 
Statіоп eines Рlаnetш1-.;уан'tu<а опа

иетна. 

StatiоusрlЮk(, - 'rOЧJCa 3)'1U1111C09a (a.u. 
кети). " 

Staub kosmischer-tl&n евітомй. 
Stelltш~stroпоntiе - acтpoвoмiR aopeвa~ 
.ste.lle--цo.noжеwш. , • 
Stereokomparator - cцpeoнo ... paтop~ 
Stern-аор.IІ. . 
Stens !1reifacher--аорJJ llOТpiйu. 

S. (lUnJder--3.. тека:а. . 
S. extraax1a1er--a. noззосева. 
З. =:t:r.......a. HOJ1ЬOp08a; 
З. dЮ.r-3. a.nожеиа. 
S. mit gros:sєг IrradiaUon - з. а ае-

,:W:НOD ірадlцХ11С1О. 
S. nebelige.r.......a~ мракО8НRИa; 
S. neuet'-3. нова; 
S. niсЬі aQfstei_entreJ".......a. веcxiJUrЯ; 
S. period.i$bez-..;з. neрюAlmta; 
S. pulsie.rendef-3. ДВIJ.IYЩa. 
S, аїсЬ verdunkelnQer - з.. aaтeWIID-

вана; 

S. Leles.kорiscl1еr-з. 1Щ.'18нрзірва; 
З. tеmрori.rer-з. 'r1URaC08a; 
S. unter~er-a. ааxiJul,a; 
S. veflnder1icher-a. зМ1ана; 
S, vеr]4JCbteг-.;. 3аІ'аeJla; 
S. zеіtwєiUger-e. ТЮlчасова; 
S. zirkumpo1a:rer-l) зоря IЮJaxi.lUla; 

2) 3. I1рвбігунова; 
S. zu.saтmengesetz:ter-i3. 3Jl;ожеu. 

Stern- -1) 3QреВItЙ.; 2) аорR'IIИЙ. 
Sternаооrratfо:n-aбераttill aop8lla. 
Sternat.13s-ат.пас зоре_ІІА. 
StегnЬild---сузір ·я. 
St~rndeuter~J1or. 
SterndeutєNі-аc::тponот.ія, 
ste:гne1nhеіt-QJtИИJIWI 30рева. 
St'E!rnferne~ -8Цзіркий. 
Stеrngrзssе-вeJlИЮcrь зорева. 
stеrnhаafeп-ріЙ зоря.ниЙ. 

S. galaktisc.hex-p. гauКТlfчsWt. 
S, gedrAngter-р. зБUnА; 
З. kIlgЄU6rmige.r-р. ItYЛRCТJfй; 
S. оf{епет-р, вiJu.(рнтий; 
S. рlаnetзrischеr-р. пданетарииЙ. 
S. rєicher-p. рясний; 
S. unregelm~ger-p. вenрави.u.ии8. 

Sternhell wегdеn--еизорlти. 
Stеmhіmmеl--небо зоряне. 
Sternkartc.-Mana зорен. 
Stc.rnkatalog-peєcrp зоревий. 
Sternk.lar weroеП-1',Ц1зорітк. 
stеmklа$$Є-4Ь.діл 3Qревий. 
Stеrпkundе-аСГРОItОЩIl. 
Stern]оs--нсзоряни й. 
Sternnaьe~ -nриЗ1рния. 
st.erппtЬеI-..'ІРIІК08ИIt3. зорева. 
Stempaar--napa зорева. 
Stеrn.raum-простір межкзіркиЙ. 
Stеmregen'-дощ метеорний. 

. SLemschnuppe-!lOp1l летюча • 
Sternschnuppen periu<lisChe зорі,n.e.. 
тюч! періОiJЛчиі; . 
s. sporadiSche-е. llЄ't1OЧl enO~lAвi. 

Stemschnuppen$Ch~nu - !3OТII< ІІІ.Є
теорНИЙ. 

Stemspektrophotomєter - eneкrpocBЇT
.10!lllip зоревий. 

Ster01$ystem-ук.'18;1 зорєвА. 
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98 Stemtag-Тropi&':h 

• 
Stunde:na1Ce-вісь rо;J.8ВЯЙ. 
stuпdеnfаdеп-mtТ}(ц N.!РІИНQ. 
Stu.ndenkoordinate - суря.цма f01VfЮJ3_ 
Stuпdеnkreі:r-КOJ1о ronцние. 

sterutag-.аоба З()Іtева. 
stl!>rпtritt-потіk ;,юрееиЙ• 
Stemuhr-ro1VlШUlИ 36ревIfЙ. 
Stemwa~saтopin. 
Stemmte--оllН9НJVI зорева. 
$temwоlkе-Юіара зоряна. 
Sternuit-ГО;tlthа зорева. 
Stil- цlter--cnt.Зь СТЦJ»IЙ. 

, Stundennull-HYJU> ro}tникнА. 

S. nецеЕ-е. f108ИЙ. 
Stillstand eine:f P1aneten - зуnJlНиа 

lli1:циетhа. 
St6пn (v}--ебурmати. 
516rend-збурннl. 
st6rnng-....абуревня. 
St4rung periodistilie - збурення пе~ 

ріо.lUtчие; 
S. sekulаte--з. Ui:kOBt'. 

St6ru.ngs- ~уwшА. 
St6rungsmas5e-)lsca збуриа. 
Strahl-nPОМ1ИЬ І. 
Strahl GtOner~Промінь 3е..'1ЄIJhЙ. 
StrabJen~ - ПРОХСІІЄUИЙ, 
Strah1enЬгесnung--аа..'1іМ-. 
Strahlenrechnung astronorniscbe - за ~ 
лія а~роеО)ljЧний. 
Б. аtmО$рWirisеЬг-з. аТ:UОсфе:рмиR. 

Strahlenprotuberanz - В8аупен:ь npo-
мінний. 

Stre1fen teliurischer - ."І18ія те::lЮрltчна. 
Stricbmass----c!t1U1ЬJ>Н рIfСКО811Й, 
Strichstab--6p)'c рнс:ковиj,;. 
$1uп<lе--1"О;.хиШі І. 
Stunden- ~rо:J."Н"НЙ. 

Stundensір'l-гаело ronиане. 
. stundenspшdе1--нрял() rо;ttlfине. 
Stunde:nwinkel-нyт roДИflflИЙ. 
Stuпden.zeіgеr--crріJша roWhl:Ul. 
sucber-my:кач. 
Sl1d~ -піlSденнqЙ. 
SUd~Оst-оівдєfUJ.ИЙ cxi.:.l. 
SUd~Wеst-D. захід. 
Sі1dеn-niвдень. 
SUdhalbkugel-nі8КУ.11R піВl1єиfln. 
Sііdhimmеf--небо .аіепенне. 
Siidlicl1-піцеННQЙ. 
Si1dpol-6ігун ПіеаеиннЙ. 
SOdpunkt-точка піеАеннn. 
Supergigantstern - зорn иааВЄJtєтеиь 
Syuodisch-сJ.lНОДИЧННЙ. 
Sуstеm-ук.;и;{.. 

S, еk1ірtі$Сlюs-у. ек.1іптн:чииЙ. 
S. galаkії$Сhеs-)', га~"Іаl{Тичнqй; 
$. goozentri&Ches - у. ЗЄW1еосереr:пro

""О' 
S. heliQzentrischeS. - у. COHдeocepeд~ 

КО5ИЙ; 
S. Kopernikanїsches - у. КОlfeрНі-

ніе: . 
S. Рtоtоmщsсhеs-у. ЛТQnемеіа. 

Sуzуgiе--сн;)иrія:. 

т 
Tag-l) .!1e"ь~ 2) доба. 

Т. З$trоnоmіscber - ,оба a.crpoHO-
~jчиu: 

Т, bilrgerlicber~:t. поБУТОВа; 
Т. mіtїJегег-до. серелня; 
Т. ,\lІіаhreг-д. enpaB/r'-ЯЯ. 

Тгі- -І} :tеНhhЙ; 2) добовий. 
Tag- пм Nachtgleiche-~ріI3Rопенн". 
"l'ag- und Nachtwєchsel - переміна Дfln 

n кочі. 
їаgeьоgе:п--дуra денна. 
Tagebuch--що'!еннин, 
Tagen (y)--свІТ<'ІТН. 
"l'age:s- -аенниlt, 
Тйgеsa:пЬruGh--::в.ітаиQК. 
ті! dem Таges.aпЬruсh--иа світанку. 
Tagcsьeviegung--pyx добовИЙ, 
Tage$tange--nроу1lТ ПНЯ, 
TagE'slicnt--(ВіТдо денне. 
Таges'\\'еg~дорога добова. 
Таggt!пg-Хіз д()бщШЙ. 
Т:lghrmmеl~llєб<) вденlШНЄ. 
T"gHch,-деuииЙ. 
таus.сhuпg--о~'R3 зорова.. 
Теі1 de5 Нітшеlз west1icher 3axiд~ 

Сонця. 
1'ei1rnaschine,-мйUlh'R3 :Пли."1ьна. 
ТеПuпg Gassinї'sche- проріз l{aссініІВ. 
Tele::skOP-.itа.1Єh"Озір. 
Teleskop aplanetischcr -- далскозір ап

.7L3Пe'rИЧНltЙ. 

Теlеskоріsсh~д.а.iJеl«>зіj)tt'fЙ. 
TeJcspektroskop-те."Іet'пеt.-rРQСКОП, 

Те11u.rіsсh-ТМЮРJIЧЮ1Й. 
Теllurіum-телюр. 
Tempel1!,t.uтe effektive: - теиnература 

ефе},,1'Ивца • 
Tempcrare (s)-аоря ТИ!l1Ч3.006а. 
Те:rmіnatur-тсрміиа.то,}. 
Theodolit-ТЄОД()JJ;іТ. 
Theodolit phoLogrammetrischer - фо-

Т(lт~о:tОЛіТ . 
Тїегkrеі'J-зsірокрyr. 
Tierkreiszeiehen - ана .. пjроКРУЖНИЙ. 
Tjscbchronometel' - чаСОмір tmctі'nьниЙ. 
Toise von Peru - чи:.> nеруансьf\НЙ. 
Tot.alabsorption - ПОI'ДИН ШШ{1JВИТИЙ. 
Тоt.аИlut-nРИIJ:tНП flОВн>!Й. 
TotaHtat-віаміu'а повпа. 
Totalphase-s. аовиа. 
ТraЬаnt~УПУТНІШ. 
Тransперtuпіsch-занептунниЙ. 
Тгеппеп (sich)-p< збlfватнr-с~). 
"l'reпnung-(Ю3БИD. 

Т. Cassini 'SChe-nроріз l{.'l(:Сіиlїа, 
Trennungsvennbgt.n - З;(аТflість JX1З~ 

ці.цьна. 
Tria.ngulation-тріI1НГУЛНЦЇR. 

Т" sckUl1dite-т. 1Ч:а~"Jа, 
Triangulations- -тріfщfУ':Н1ніЙНlJtt. 
Triangulationsneu - сітна тріЯИ(),Jtя

uittHa. 
Trigol1ometrie sphliroidische ~ TP"ГO~ 

НО)1етрія сфеРОі:.wчна • 
Tropfen 5chwarur - зв'язка чорна. 
'Гroрі SСh-3ВОРОТНhh"ОВИЯ". 

Тntgsonne--Wendelaeis 

" 'J,i:"uгsonne-cosцe охание. 
Тmgstenr-ооря: 01Иапаа: 

Uhr аstroп(щusсhе ГО].tИнинк астро-
нОмічsий. 

Uhr'bewegцng-pyx ro!'Ofнии:troВЬЙ. 
Uluenko~ktion - пonравка го)'1ви-
ВИмова. 

Umd:rehen siCh--Oбeртатясн. 
Umr1reЬuпg-Q(iерт }, 
Umdrehuпgszеіt-оберт 11. 
Umlaur-06ir І. 

и. vol1er-o. мени:Й. 
Umlaufs-', -<>біменА. 
Umhщtеп (,\')-обігатu. 
Umlаufszеіt--(lбіг П. 
Umlaufszeit апощаlistіSGЬе _ обіг адо
мamстичиий; 
u. drakonische-<>. драхонічкнn. 
G. sideтlsche-Q, 30РЄflИЙ. 
U. synodi$Che-о. CJlно;tИчннЯ". 
'О. tropische--o. З80РОТflhко!:ША. 

(j пglєісhЬеіt еШрtіsсоо - ІІеріеність 
е.lіnтнчна; 

• 

u 

v 
у аІіа tion--hpi -вці я. 

V, sekulare-~)1ina Bil«>вa. 
\"еГiindеr1ісhе.-зоря змінна; 

У. кигиг Periode - 3. HOpOТUO;J)lll1-
на; 

У. langer Реriоdе-з. aOBNXJMiHКn. 
)"егЬіnООПі gcodatische - ЗfJ'nзо){ reQ

деЗН'JНнЙ. 
Yerd:unkein sicl\ - І} зате"шюватися; 

2) тємиітn, 
VеrduпstertmJ:-C!!-1ер..-аНШL 

'Vcrlinsterll S1ch-33.т~шн.юе.аТНСR. 
\~еГgrбsseгn (v}--збі.;tLШУвати. 
\"ergгоssєrultg--зlіі~'ЬШСНН1І. 

V. ge$tatten витримувати збj,"ІL-
шепя, 

"'er:Mschen (s)-ззraсаиия. 
Vеrniеr-всриьє:. 
Verruckung paтal1akti.sche - ВЇ!;liбіr па~ 

рапактчЧJIНЙ. 
У. scheїnbare - 1.) ві.:tбіг .ВИ:J.to1!ІЙ; 

2) nepeMict ви;tИмнА. 
Verschiebung pa.ra11aktfsche В:lдбіг 

nаРIІ.~lа'h"ТИЧИИЙ, 
Vcrschiebung schcinbare nєpeMlt*Т 
вн;m>щЙ. 

ТuTm аstroПОmis.ehет:-вежа 4СТ'рОНО
JllЧ.I1. 

Turmtele~kop - цвлеJroaiр баштовнЙ. 

u. kuпperiodiscbe - н. корот,ко-
3N'iниа; 

U. J.angperiodi$che-s. nовroзжіfIЮI; 
U. parnllaktiscbe - н. паралактичиа; 
U. sei(ц!ate-H. віноаа. 

Universslinsuument - пр • .:uщ aaraль
янА. 

Universalzeit - ro;.цша 8сєсеітня, 
Unrube der Atmosphii.re - Иt!спонНt 
аnюсферниR~ 

UnsicherJleit mittltre - непевиїctь CC~ 
редня: . 

Ul1tergang-аа"'I)'{ І. 
U. geQzentri~cher - 3. зеW14Wtеред~ 

новий. 
{j. kоsml&Сhеr~з. ееітОІШЙ; 
С. wаhгег-з. спразжніЙ. 

Unt.ergangs- -захо;х,овий. 
Ul1tergangspunkt - точка .захо.:tuва. 
Untergehen - 3aXO;WTH. 
Untergehend ~хі)'{ниЙ. 
Ursonne-ПраСQнце. 

Ye11.ex-вертеkС. 
Yertikal (S)-;J;О3е'\!. 

У. tтstеs-з. ro."ІQВНflЙ. 
""ertii(alkreis 1) ні."ІЬце доземне; 

2} h'Q,."IO. 
Vertikalrefraktion - за.1ім ПО3емняЙ. 
"'ertika1ttleskQP - ::taДЄI':()3ір' ~ooe:u

нИЙ. 
v'еrtїkаluhГ - rо;mИИНk ПРНМОВflС-

ний. 
VerUkalwinke1 - кут j103еМн:tIЙ прЯМQw 
ВИСUhЙ. 

\·єn:еП"lшg-знеnрава. 
УеrzerruпреШрsс· - е..lіпса знenраl'Ш. 
\їсrtеl ~hiteS - в1.::tміиа "1ісяцева І\"; 

у. letztes-B. Міслuєза ІХ. 
Vtsieren І (s)~ 2 (у) - 1) зореинл~ 

2/ зор1tТ11. 
Уі! еruf1g-зореннл. 
Vis1ei'ungspunkt-точJШ. З0,p€НН1І, 
VoHmond - ві=t:\1іиа і>11.сяцева VII. 
\'ora и!> berechnu ng--мредчнс..1ЄНН1І. 
VoraUSS3gt'-nере.:tріnзння. 
УогЬеreclїnung-перєдчисаЄИIIЯ. 
vогmnаguпg-передРі:кания. 
VоrwііrtSЬе:weguпg-рух иапе~j1ніЙ. 

w 
\\'аS$еruhr~ГОЗИННhk во;:ншй, 
\\-аsseтwаge--nозємиицн. 
Wеіssnaсht-mч бі.'1а. 
\"elt--світ. 
""elt~ ~ітоВ11Й. 
We)tall-усесв.іт. 

W. liusюf'e$--У. аоні~"ІЬRИЙ; 
W. tndliches-v. сиін'ЮиниЙ. 

Weltaxe-Bicb світова. 

\\' ~llЬаU-<:Rітобудова, 
Weltliiltge-.:tовгота світова. 
Wеltроl.:...u!:r .. 'и небесний. 
WеltraUШ-Jірocтlр світовиЙ, 
\~еlts,"'stеm-vК;;JаА світовий. 
Wеlttёl1-стоіlона cuіту. 
Wе1tzеit~ГОДИllа всесвітня. 
\Vепdekгеі5-3ВОрОТilhН• 

W. des Krtbses-з, Рака. 



!t!O West-ZуlinderpгojektiОD 

W. des Stein.bocks~, !\03<tpOгa. 
у,.", nбrd1ісher--a. Рака. 
W. sttdliсher--з • .козорога. 

West-~А. 
Westen-аащ IL 
West1ісh-Ga:кt:unй. 
W«stрunkt-Точка аахідия. 
Wlnkel astrolabischer - "У1' асгрМI1-
бічний; 
W. paraIlaktischef-Ь". Шlрa.ota.JmtЧlfкА. 

Winke13bstand-siд;18.i'1h куто:еа. 
Wіn.ke1diаmеter-цоперечиин K)"'t08uA, 
Wіnkеldistaш-ві;:ша.1Ь кутова. 
WinkcldW'Chmesser - nonepeQWlR 1<)'-

то:вий. 
WinJ..-еlgєsсhwіпdigkеіt - lWШДЮcrь RY

това. 

\\'inkelgleichung -:::: ріВнання кутів. 

Zaрfеn--чіп. 
Zeit-l) f'OllИиа 1І; 2) час. 

Z. ьurgеrJiсhe-то.ш-на ПО(іутоза. 
Z. mittelеuroршschе - т. GepeJlНЬO~ 

С8ponейсь .. а; 

z 

Z. mltt1ere-:-r, сере:оrя:. 
Z. osteuropaische - Т. СХ!ДНЬOfШРО-

цеЙсьна;. 
Z. siderfsche-r. зорева; 
Z. synod.iscbe-періода сином"на; 
Z. wаhrє-соnиuа спрn.вжю.; 
Z. westeurop4ische - г. зашцьо-

eвpOl}cAChК'a,. 
Ze:i t,Ьеreсl:fпung-..;:і1'оqнс..1ещtл. 
Ze!:tiUЄісhung-рШн.ання часу. 
Zеіtкооrdinate---суридна ГОд'инuа. 
ZепіtЬ--аеШ:r. 
Zenith- ~яіТннА. 
Zenithal-зенітниА, 
Zenith astronom.iscb.er ~- ~HiT астро
номічниА. 
L. 'Wahrer~. спраDжuіЙ. 

ZеllіtЬаlstс,гn--..,оря: зс,в:іrnа. 
Zt>nithdistanz-si;tдa.1!> зенітна. 
Z<,nithрuпkt-toЧh"З '.reпіту. 
Zcnitbrichturtg - напрям 3е.иітииЙ. 
Zcnith'OOleSkoT -:reн:ітнни. 
Zеntra1Пnstеrnіs ззтьуа OeepeДROвa. 
Zt'оtr.alkбrреr-rt:tо осере::шове. 
Zt;ntrзlwпцс--('онuе осере;'1ИQВс. 
Zcntrieren (\')--осере,:щув.ати. 
z..ntriеruпg--осере~уваШlЯ. 
ZielarJn-а."1і.з.зда. • 

Winke~ .. oota. 
Winkelme$$instJ:'ument - К)їОМір. 
\Vinkeltad.ius-цром.іІІЬ kyrollBA. 
Winkelscheibe-аcrpo.nRбїа •. 
Winkelt1'eu-.вірнокytні.й. 
Winkelve'"rscbieburtg -- nepeмicr ну-
тоаиА, 

Wіпter-.1И1ІШ. ' 
WіnterзolsUtіum-сонцеааорот 8ID!08иВ. 
WіlltetiOппепwendе--с. l:mМОJlиА. 
Wіпtеrюn.nenwепdeрunL;.t - Tolfw.t 0-

МО&ОГ(І оокцеазороту. 

Wirkung gеgeшeіtigе-Ititt вааємна. 
W. tezipwke-.Io.. взаЄхнз. 

"'оНсе dunkle-xмapa темна. 
W. kosnU$che-х. світова; 
W. leuchtende-x. свїтmПІа. 

Wu.r[-nроєкЦія. 

Zie.len (Y)-tIaВOДИТіt. 
Zielung-цвЩ. 
Zi!ferblat - цифе.Рi:lJШ. 
Zirk:ummerid.ional-tірипіеllеНИUl«>в.иА. 
Zirkumpolar - 1) при(5ігуиовиl; 2} не-

зах.ідкиЙ. 
Zіtk:umроlarstern-зоря: прибігуuon. 
Zіrkumsolаг--nРItСОИЦевиЙ. 
Zіrkus-цир·н. 
Zodiak.al-.-шірокружниЙ. 
Z<нliakalliсht........csітло зsірокружж;. 
Zodiа"kus--звірокруг. 
Zodiakzеісheп--знзх 3I,iірОКРУЯfи"А, 
Zбlоstat-цел.ьостат. 
Zone l:niUsige.--смуra поМірна, 

Z. troрі$ёЬе--с. ~ОРОТНИt<<>вз. 
Zonen- --СМУW}'НІЙ. 
Zonenbeobachtung - <:rtостереж:ения 

cr.tyro8e. 
Zonenka1alog-peccrp см:уroвнй, 
Zопепkіt-roДIІВД cмyroвa. 
ZUli.JсkkеЬг-иаворі т • 
ZurUckwedenkreis - Юnце-Відби"ИР.~. 
Zusa.rnmenfaH~jr • 
ZusarnmenstO$S--3УТИН. 
Zwergstern---oopn кар.НП" 
Zwtseheпьаhп-орбі.та .арохіжиа. 
ZWіsсhепрlаnе1аг-м:ежИПЛ8иетннЙ. 
Zwischenstem- -:чсжизірннй. 
Zwischentriangulation - тріяяtу.n:яція 

проміжна. 
ZyklU$ МеtQп'sсЬег--но.;щ МетОНОJlе. 
Zуliпdeгрrojеkti6п-проsкцїя: l,iа:Іьцеаа. 

ІНОЕХ FRAN~IS AU VOCAВULAIRE DE LA TERMINOL061E 
. ASTRONOMIQUE UKRA1'NIENNE. 

Abfmatі()п~рація:; 
а. annuelle-a. річна; 
а. diume-a. добова; 
а. des fixes-a. зорева; 
а. еп 1atitude-a. широтиа; 
а. ел longitude-a. ДОВГ()ТНа: 
:а. 1ongitudinale-a.. DOBroTHa; 
а. planetaire-a. J1.,'tQиетва; 
а. des рlanЄш-а. nланетна; 
а. Шnh\іге-а. віноза-. 

d~аЬеrratіоп--а.бераt.riйиий. 
Ab$Orption ~есtіve-погдии 8нбjр~ 

ний; 
а. tоtз.lе-п. цt."lКОВJlТВЙ. 

Acceleration seculaire-ПРИСRОРЮs:aння 

А 

_іtroilЄ. 
..о\Сtіпоgn.рЬе-aкmнограф, 
А,ctіпоmеtre-аития()метр. 
..'-ctinomеtriе-аюмнометріtJ. 
Actinometrique-а:кnшом-етр'JIШИЙ. 
Action r~ірroquе-дія вааЄЧиа. 
A6rolithe-аеродіт. 
Авг de la Lune ........ iK міСЯЦell:РЙ. 
Aigui11e des heUre$--стрілна Г()ДIIНRa; 

З. ~S mїпutes-<. XJlИдннна; 
а. des. secon4es-c. ссиуи.диа. 

А}ьеdО~ЬбеJ10. 
а. photogтaphique--a. свjтлинне. 

АШdadе-З~1):.Д:ада. 
А1magestе--аль-магест • 
Лlmanaсh~шоріЧ:IfИ:І>:. 
А1miс.апtarat-L'1ьиумантарат. 
AJtazimut--aз:tьтазимут. 
АltёratіОП--3treпраsa. 
Altitude-fJНШИВ3. 
АтаІі зооndапt-рій рясний; 

8.. coneentrt-p. зБИ'Г'Й; 
а. еопdеnsA--р. збит. ~; 
а. d'!t.оПеs-р. 3Qряинй; 
а. plaetique-p. га.."1аmичиnА; 
а. jl)obn)alre-p. хузsястий; 
8. [rт6gulier-p. иеправчт.нпЙ; 
а. ouvert-p. відJфИТИЙ; 
ц. p1anetaire-p. п.:уЗНет8РииЙ; 
а. sem-p. збнтий; 
а. stel1airt-p. зоряний. 

АnalУ$е spectra1e-анаJtі.3а спекrpaJ]Ь~ 

••• 
Ап-ріR. . . 
Ang1e d"аЬеrratіоп--кyr абераwйинй; 

а. astrolabique-K. acr-pОJl1lбічний; 

•. d.i~сteUr-к. напрямнuА. 
а. "hO:raire.:.-fi. 1'QД.I.1нн.иЙ. 
8. ЬОnZQпtal-l{. ОО3еVIIВЙ; 
а. parallactique - к. nара.n:aR'tИч~ 

нцА. 
а. de poSitlOl.l-Н. П0J10женвя;. 
а. vertica.l~li. J1О"3еМk"Й; 
а. de 1&.' vue-k. :юру. 

Anl\e1t u des. meteores - коnО MeтeOplk:; 
а. de Satume-ніл;Ьце Са'rУРИOfiИ:. 

Anneє-p~l{; 
а. anomalistique - pik аffомаліctвч~ 

ний; 
і. ЬіsзeхШе-;-р. nеpectyоюtй; 
а. eivile-p. побутоtm:А; 
а. fict,vc-p. 'уявиий; 
:а. gr~oriennє :- 1) р. fJ)eropillJlCJo.

Ю1Й~ 2) СТИЛЬ ВОВНЙ; 
а. julienne-l) р. lwIіпсыw;; 2)C1'1iU1I> 

старий; 
а. \de lumiiJrє-р. csіТ;J<JJlИЙ; 
В. lumim-p. СВітJtOаий; 
:а. рІаtonіqш-р. п.:щroнічицА;
а. Шulаіге-р. йіКОIІUЙ; 
а. sidera]e-p. зоаЄIІИЙ; 
а. so]airє-p, СонltefmЙ; 
а. иopique-p. ЗIІОРОТИИlC.о:е:иЙ; 
а. yц)pi~-p. ::ФячаЙинЙ. 

Лппuaіre (adj}-річНИЙ. 
Annuai~ (s)--Щ()р1чнии. 
Аnnuеl-річкн:й. 
Аnотаlіе-апtжa.'1іА; 

а. excentrique-a, ексrwитричаа; 
а. de 1&. graVЇtatiоn-а. тижіиня: 
а. rnоvеnnе-з.. середня; 

а. vrзіе-а. еправжкя. 
Апоmalіstіquе--аНМІаJlїсти"ЧвиR. 
Antiapex-антиапеRС. 
Аntiроdе-аитипоа. 
Аntігаdiant-·nротираліиEfТ. 
AntiSOlaire-прomООRQевиЙ. 
Aout~pnefJt. (ИОМЄКN;1. УІ). 
Арех-а.пенс. 
A"pbe1ie-тоoma. відсонце:е:в. 
d'bpheJ.ie-JJіл:с.оНUellИЙ. 
Арlatissemепt--cn.лlOntЄ'ИВя. 
Ароаstre-точиа ВіЬірна. 
d·ароа$t~ідзірня:Й. ; 
ApOastron-тоЧRa 8іпзірвз. 
A1!.0gOO-Т. :е:і.1lзе~па. 
d apogee--е:lдаеяuиЙ. 
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АрОjОVЄ·-ТО'lh1\ Ві;Х"ЮПїтероаа. 
d'ароjоvє-вЦ·юпітеровиА. 
АЕо.saturпе-точ:ка В1.1сзтурнова. 
d apo.satume-Від.еаТУРИQSИА. 
AppareH de compensa. t10n - uри,lfU 

:JріВНQМЖНИБ; 
8. pour теіигес les аnвІе$ - K}'~ 

томір; 
а. а тesurer ІСі bases - ПРК:ІЗД осно-

вовнЙ. 
APSlde-апсн.-:ш. 
<іє, арSїde!!.-аПСИД:НКfi" 
Атс dlUrne-д:уra денна. 

а. nl)(:tume--zt. нічна. 
Аrt.:осеntriqu~мареоосерєдн()виА. 
лreogrnрhe-'Марсозиавеuь. 
Areographie-!otа~;maвствО . 
Argument de 1atltude -. ар1)'меIlТ ШН· 

p<m!. 
Arm�i!aire-а:рміЛЯ:риnй. 
Ascension dтоttе-l1ідиссеннв Щ)(Н,,'"tЄ. 
Аsіdtfіtе-асидерит. 
А$SOmьrіsstmепt~мерtЩННR, 
АsteЮїdе-аCNроі;1. 
AS!N:·-l) зоря:; 2) СВіТ.")О. 
Astrognosie--зорезнаеСТ80. 
Mtrolabe-аСТРОЛя6ія. 
AstNl.abique-астро.'ІябtчниЙ. 
Astrologie-acтpo",of'in. 
AstroJogique-аСТРО:ІОnЧИИЙ • 
Astro 1ugue---астро.10Г . 
Astrometre-acтpo~eтp. 
АstromЄtrіе-астром:етрія. . 
Asиon,autique (s)-.юреп:tЗЗC't1l0. 
Аstroпоrne:-аСТРОНQ)А . 
AstrOnQmie-аcrрономія. 

а. descrip.tive~, опи(;ова; 
а. observateur-a. сn~реЖflа; 
а. d'observation--a. Сl'Iостережна; 
а. pbysique-a. фіаична. 
а, de position--a. п().,ожеltнв: 
а. p1"3.tJque--е. 1'Ір8Ю'ична: 
а. sidernlс-з. зорем; 
а. spherique-a. ·liудьоеа; 
а. stєПаі~-а. зорева, 
а. thearique-a. nюретична. 

, Аstroпоmlquе-е:СТРОНОМіч)СиА. 
A!ltrophotog.raphie -світ.:JОППС :юре"нй. 
AsU'ophotometre - cгiT~'!OMip зоремЙ. 
AstroPhotometrie~C8iTJtQ~i ЯНИН зореає. 
Astrophysique (s}-acтp анна. 

а. (4dj)-аcrpофігпчни • 
AstrQspeetrographie - астроcnєтрогра

фін. 
Astrospectrographique - аCТpQспеkТpО~ 

:rpаФічкяй_ ' 
As.troSpE:ctroscQpie - астроспє:t."ТрОс.но

пі". 
As.trospect:roscopJque - acrpocneh'1'poCf>O' 

frічкиЙ. 
Atla:s s.teHalre - aT~1aC :юрЄВПЙ. 
АtmоsрЬеге--аnlосфt1:ра. 
Аttіn:г-nрктвraти. 
At tractioll--rtpКТIU' • 

а. luni·s.olaire~n. м:lсвuе..соНЦЄВhЙ. 
а. uпіvеrsdlЄ-ТRжfиня 8~ТЛС. 

АоЬє du jоuг-світаffоR. 
А І'аиЬе du jour-Ha: світан,,),. 
АurЄоlе--об..1fDtівJta. 
Aurore-1) "аграва раніШнн; 2) eвi1'a~ 

НОI\. 

а. ьо.геЗ,lе--заграва бігунова. 
1.:\. роlаіre-з. бігуноаа. 

Лustrаl-ліsаенws:R. 
Аutоmпе--осіНh. 
Avant �'auron:-пеРе.1.світкіА. 
А"\7іі-нвітєнь (ломе" .... '). УІ). 
Ах.е de Із colltmation - вісь Ж).1іма

ціПка. 
а. hOraire-в. }"Однлиа; 
а. d·inclinaison-&. в.ідхилова; 
а. du monde-i3. СвіТОва; 
а. fЮlaіre-в. бігунова; 
а. de rotatіоп-з. обертова; 
а. де ]а Te.rтe--в. 3eNJla; 
а. terrєstre--a. зе)/{JЦ. 

Аzіtnut-83ИN'УТ; 
а. as.tronomique-a, аСТРОНОN.ічнИЙ~ 
а. d·instrument~a. цРИЛЦовий; 
а. I>ph6r1que--a. t.:ульовиQ. 

Azimutate-.а'3КМ)'ТНи.А. 

в 
JЗaіп de mer<:urє - nQ3eU живосріft. 
юtЙ. 

Ва1а!,сіЄ!' compensat~ur h,"();JНВИИН-
:Jр~ацоаа;жн"t.:. 

JЗam~рj"С ~іРR~IЙ, 
Ba:rymetre--tJари~етр.. 
&~--ОСИО8а , 
<Іе'l.а Ьаsе~сиовоаий. 
Ба:li.і3: tnєr-прнrmив :tкижєниQ. 
Віпаіrє phj'sique - ЗОР" фізично ~ оОм 

.1ві8:на, 

с 
CacJ.e toujours-несХідШt:А. 
Cather ltЄ (dєrтieтe>-eaCIYnaтн. 
Саdrnn--шsферн:и ... 

е. azimutal-nвanраRТ аЗН!І!yтttий 
(;, mutal-R. !l!УРОВИЙ; 
с. $olaire-гоltЯиииц С()!ЩевнЙ. 

Ь. sреctros-соріquе-з. cneкrpaJ1l>fIO~ 
'ПQl1віЙна. • 

Шцоclе~ікоU-1Ь. 
Bissextil-e-nерестуцюrЙ. 
в!ео du clel-(5.1аЮlТЬ. 
Воlidе~о,Лід. 
8010metre-бо.;]ОМ:етр, 
Bolometrique-бо.10~етричннJi. 
воreal~llіI'ШЇЧhИА. 
Воисlє рlаntt.aіге-nєтли n,іJанtttиQ. 
Bureau des Lопgitudеs-В .... родotl:r<r.rКе, 

Саlепd.rtеr-ка~ .. Н~Ндар; 
с. gr'вorien - 1) NaJ1ешtaр rpero~ 

ріам:ськкй; 2) ст·и.1~ коенй; 
с. Julien ~.1) «а.;]епдар Іо..іrmcыіи:: 

2} (;'ТИЛІ> старий. 
catotte polaire-wan1ta бїгуlЮве.. 
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{:alC'w de ~mрєшаtіОnS--ЧИCJlєltJlЯ зріD~ 
nоважуваю. . 

са_сu1аtЄU1'-4)БЧП<:Jlю.вач. 
Саlсu1atіоп-переnчнc.n:ення. 
{:anal---f.reреЮn. 
CanevQ:s goometrtque - сітка reo/llЮ'f~ 

ричli8.. 

<:ааоп раscal-sминод:и.иця. 
сарtuм-зa.n:учанкя. 
CQrte-мa,na. 

Carte ce�este-:иаna небесна; 
, с. steJ1aire-х. зореh. 
саrtоgraрhіє-мnпорису&аНКй. 
Cartograh.ique--мапорисниЙ, 
Caпoтe~ManO)!ip. 
Саrtоm~tгіе-маПО_іРJtИНЯ. 
CatalOgue stellaire - pєscтp зоре&ИО; 

С. Z'on.al-p. СN)'r0.8ИЙ. 
eatдstrophe сшmJque НQтастрофа 

світова. И 
<::.еlеstє-1tебе<:ниА. 
(;епtrаtiоп-осере;Х"УП3КИR. 
Centrer~c:epeJl:Hyaa::m . 
CepheYde-uефе1па. 
Cercle-l) ко..10; 2) иі~'l>uе, 

с. d'ascension d.roite - кi.:rbQe Під. 
несення; 

с. azlmutal-K. цимут.ие; 
с. de de<:linaison--кono ei;:rxц.10вe; 
с. grand-K. велике; 
с. d'nauteUT-R. висотне; 
с. horatre-K. ГОАИкне; 
с. horlzont.al - 1) I<Q;JO ПО3емне; 

2) ні,l>це поземле; 
е. de latitude-JroЛО wнр()Тие~ 
С. meridien - 1} ю..1ЬЦЄ: - niВrtенни-

КО:&е; 2} кІЩО пі"щении:t."ОМ; 
с. реtit-ко.по мале. 
с. polaire-k. біrУНО8е; 
с. de position - 1} lЮЛо пОЛожень; 

2) Юльuе по.1Qжень,; 
~. ptincipaJ-J«UJО ro.."10BHe; 
с. de nШехіоn - ю.,1ыre.jабнгflllн;; 
C.~ repetiteur-K. повторне; 
с. vertical - 1) нідьое l1оземие; 

2) коло .10аемне; 
СЬаіщо d'observateur - ир1C1l0 спосте· 

рЕ:жн:иuьке; 

с. d'observation-K. cn«тережюtQыtє 
СЬатр de 1а luпєtte-nоле зору. 

СЬ. tele~copique_n, аору_ 
Chereheur- шунач. 
Chereheur de ~m~tеS--RO)lетИЯk. 
Chevelure com~taire - ободОh8 кометпа; 

сЬ. de lа comtte-o. нохетка. 
Сhоmоsрh4re-хром:осфера. 
Chromospf~гіquе-хромосфєрннЙ. 
Сhroпоgr.aрhе--хрОИОграф. 
Сhroпоl0giе-.'1їточнc.n:еиня. 
Сhrопощеtre ~ 1) чаСОМір; 2) часомір 

настільниА. ' , 
Chronometre du Мм - qасоюр мор· 

еьКиЯ:; 
сЬ. de dещі~Rооndes-ч. niвeeRYвдввй; 
сЬ. de mаrine-ч. 1ЮрсьнкЙ. 
сЬ. de temps тоуеn-ч. середній. 

Chronometrique-чаеомір'И.КЙ. 
Cie1-"hЄбо. 

с. ашtral-в. uіадеНtte; 

С. ЬоШl-н. niIilHЇ'flte; 
с, du соuс.Ьапt-аах.іД СОИЦJf; 
с. Moi}b--кООо зорnие; 
с. du jош-н. дeture; 
С. noсtцrne-и. нічнє. 
с. "OCCidental-аахіІХ сонця; 
с. Ol'ienta1~II, сонця; 
с, sideral~нe60 :юрнне. 

Сіroommеrtdіеп-upипі'Вnеи1РОro8КА. 
CitcOmpoJaire-nрибіrуновиЙ. 
Ci1"COnstanctis de l'ecHpse - 06сТавинк 

:;I.IJТЬМН. 
СігсWеr-кo.nувати. 
Сіrcumроlзіre-ІІРJfбіг,ltИOЩtА. 
Cireumsolaire-qРИСОНЦе8ИЙ 1. 
Cirque-дерEt. _ 
Claіг-ю::храгиЙ. 
СІаіг de Lunе-иіч _іС1іЧН8. 
CJartt-я~а.еість. 
Clart~ du jОШ--с8іТJlQ д:єакє. 
СIв:$5Є s.tcllaire-аiW:t1.:J: 30ре8аЙ. 
C1epsydte--roJlИИUИJt 'ВOnН)СЙ, 
CQefПсіепt d'at1ract!oD - С)'''''lWlВИlj. ТП~ 

жіttяєвцй; 
С. de poids:~. ваговий. 
(". de lа геfга(':tіоп-є. залому. 

Соеl0stаt-ue.nьостат. 
(;oin de mesuragє-·к..1JПі kiриий. 
Cojnci:denc~ir. 
Соl~tіtudе--поповнеКQа до шпрот •. 
СоllіmatеuГ-J«.),IIіматор. 

є, hori:wntal-f(. n6ЗеМшtЙ. 
С. de nadir-l(, ваДИРН"А. 

de соllimatіОП~КOJijмац:tltнИЙ. 
Colure-КOJIIO'P' 

с. de$ еquщохеS-R. рI8ВОIХf:ВМ.вий; 
с. de$ soJrtice$-К. єоицеавоРОТtnlА. 

Com6taire-ноМетвиЙ. 
Comete-комета. 
СОmеіе (non} p4!rtodique - ю»teта (не) 

церіо;.;,иqиа. 
Cometogra:phie-ROмerorpаФіа. 
Com6tographique - КОШ1'огр,афічццА. 
Commencer а faire jоuг-cslтати; 

с. а faire somЬге-l)ТЄ)'ІвіТЯ; 2) с.хер-
!<аТИ. 

СоmраgnОП-СУП~'ТНh:t\. 
·Соmраra.tєur--кCtмпаратар. 
СоmlЮnsйtіОП-4рі&ПОМЖyRaUIlЯ. 
Соmроsзttte-ск:.1ЗДfilt.к. 
C9xnpteur de second~IIKH. 
С6ne d'ombre--cтіжок тіаваиА; 

с. це penombre........c. притіS!C08иА, 
Сопfоrrnе-.uіРUОN)"ТИіЙ. 
СопjQnctiоn-.cnо:rука ' 

с. infeneure-c. Д:ООIШUI; 
с, $uperieure--<:. roрtшвя. 

Cottstante де l'aberтaиoц - cтa.na абе~ 
раniАна; 
с, solaire-c. coнueвe.. 

Соn~teUаtїоп-<узірtн. 
Constellation :tod1acale суз,р'я зві~ 
роцружне; 

с, du Zod1aque-c. зв:рОIфУжае; 
{'.ontact ехt4mеuге-ДОТИR зоШnьuиА. 

с. inf~rieцre-c. еере;:tо8ИЙ; 
Convergence des meridi.eas - :з:~іraIШЯ 

піе:ДеННIІЮВ. 
Coordonnee--cyp~a. 
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• o>Dcьex 'se--.зa.ХОДllта. . 
Соор1е diff.iclJe .. di!doubkr -' naра 
--оа; с. d·~tоilєs--п. ~; 
с. faCile а dMoUbler-Q. JJentOpoa~ 

m.1ьаа; . 
с. optlqцe-n. _ .. ; 
с. physiquє-n. фia:'Ima. 

Соцро1е a$tlOnotUiqUb-ВeЖЗ астJЮ80~ 
мічиа; 
с. m.ob11e--баал рухома • 

Courant m6t60riqu~oтik метеорн:u.й; 
с. stellaire--n. аорЄIІI!fЙ. 

Courbe de niveaU-МРИh рівноввшинва. 
Cou:rbure аaroпощіquе - rнynл аетро-' 

нtЖiчllЄ. 
Couronne solaire--НОропа ООИЦЄВ8; 

с. du- SoleiJ-к. СОИ!1e1!lа; , 
Couvnr se ае taebes-DJtЯJUIТІІСИ. 
Crat6re-крзтєр. 
CtOO:Uon до mопde---(:UіТОбynова. 
спрusсulaіrt-присмерновий. 
Cnрusculе-приа.ерк. 
Crtpuscule aSU'onomique - прксмерх 

аcrpоноvїЧВИЙj 
с. ciYi�-п. пОб)"ft18Rй; 

аа cRpuscule--прнсмеРkО.м. 
CroiS$i;ut-вiJmіИа місцева ХІ, 
Oroi$Unt арт 1е dern.ier quartier - 8. 

хіс",цева Х. t:oo • 
с. avant ]е p:remier quartier - 8. 

місяцева 1I; 
с. іЮlа.іre--eeрп еоицевиЙ. 

Croix де fi1.ets-xpecт НИТКI)Виl> 
CulmiDапt-КУ.І1ЬМіраціЙв~. 
Сulm1n.atiоn-ку"rn,xiмuія::; 

с. infMieure-к. /Х,олїшня; 
с. supmeu.re--J(. NріШиll. <t 

de culminat'iOn-RYJIьи1mutiйJmА • 
cn]tni~WJlJ..МiRува1'И· 
СусІе metonicn-КOJ10 lІєтоиове; 

С. m6toni~e-"" Me1'OU08e • 

D • 
Date.:!...-деиь. 
DeeeщЬге--rpyдєsь (нoweик."J. VI). 
Dk1in de lit Lune--еіnмlИ8 мі('IІUОЗ 

'"ІІІ_ 
J>ecljnaison--вinХІІЛ. 

д. ашtra]е--в. niueВRИА; 
д, bortaIe-». піsпі'UlНlІ. 

D6c0tm. de Ja Lune - ei;l;міиа иіС1lає· 
.. ,"ІІІ. 

Decrofttt-пteрбмяси. 
шrmпt-І!ефе~8Т. 
Dёtоrmatіоn-3ИellpЗва. 
DeJV~·nim. .. 
De dєgr'6:-ступeпt1ШЙ. 
Dem.i - grand ахе-піввїсь ае.лиh'3.; 

d.-pet.it ахе-п. 1(8)18. 
NpJacerмnt d'al>el'tittion Вщбіr абе ~ 

r>atd.йfШЙ; 
d. апgu1аіre--пepexict Ny'Т(IfllfЙ; 
d, a'Ppa:rent -- 1) вщбlг 8ИДИМSй; 

Z) ПЄ'РЄміст виmnш .. ; 
д. paraUactique - ... віабіг napa..'1aK

f1IчЮlЙ. 

Dt!pression de l'hOri%Оп' - ЗНМЖЄНИй 
обрію. 

Devier se--збоqyвaтrr. 
Diametre anguJaire· - попереЧВRR ну

ТО81Ій; 
d. apparent-n. 8Н,'IJИМ1Ій; 
d. #;qUa.toria1-п. рівЮfROВИЙ; 
d. fictif--n. У.RВmtй; 
d. роlаire-п. бігупозкА . 

Oiaт~ пеl _ noпереЧЮtК crrР8.ВЖ
тА; 
d. vral-п. cnравжвіА. 

DiaphnlgJm---J:lічио. 
DiaРhrngmг1'-8ічкvвaти. 
Dif16rence de 10пgftдdes. - ріаинця !І,ОВ-

r<rnI2. 
Digressїnn-ди tpeclИ, 
Di.optre-дionтєp. 
Direction ипіthalе-иarrpям зевітнмА; 

d. да meridien-a:. пі'Аemm:ковзЙ. 
Discrne de diffrвction - Іфужальnе 

JDfфJlакцtАие. 
d. S<>laire-x. С<>япе8е. 

/ 
Dit>pen1oп-Еmпr JОб 

Е 
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e~ de l'ob$(on:aUon -- n. СПОС1'ере~ 
жения; 

е. реnШSЄ--fl. ;tОЗlо:;:еRa; 
с. de pointe-n. точнй; 
с. f1tQbable-n. ймовірна; 
е. Щulіеre-n. раауразна ; 
'Є' relatiw-n. аL'lиосна; 
е. s)'sLttmaLique-п. СИCТf:МЗ11fЧНЗ; 
е. vraіє-п. спраажня. 

ЕSl}зсе-простір світoawЙ. 
е. interp!~nЄtaire - п. 3ІІежu.а.1.&НЄТw 

ний-
'Є. іпtеrsidеraІ-n, уеаШ::Ііеннй; 
е. inte"tellaire-·n. х~нзірниj!; 

Еssзіm-рій зоряний. 
е. d'etoHc$ filantes поТі'К'. .етеор-

Ні!8. 
EsL--СЩ П. 
.ЕtаыisєlJ'leпtt du port - ча<: П()РТ~IiIИЙ 
Ht .. lon а Ьооа ~ ета.'1ьоа fl:інцееиА; 

"'. nonnal........e. нормальний; 
.:: ... traH,~. рис..овиА. 

Etє-літо, 
.Eteindre sc-гаенути. 
l~tоilе-.::.юрв. 

е:. ауєс ооо grande irradi.ation - 38е-
.пИИОЮ іРа:\{лцісю. 

і'. binaire-->t. подвійна; 
,", changeante--a. змінна; 
U, cil'compolaire--;J. прu:бігунова: 
". CJrcompolaire (qui "е se СООСЬе 
• jamаіs)--зоря BЄ:a3xiд.w;a; 

;.. co1()",-~. RO:lЬОРОЮ; 
і'. de соmрзraіSQn~. nоріеmншя; 
r, соmроsantє-:s, "Ск.1:цова; 
{'о ооmроsее--з. з..1:()Жеu:а; 
{. ~ rourte p6riode - 3. НОРОТКО

зМінна; 
". dоuыl--з.. nоasійна; 
1:. doubie optique - 3. ОnТИЧнО~М~ 

двіft:иа; 
it. doub!e ph,Y$ique 3. фізкчко~ 

ПО;LПіRиа; 
е. double spectroscopique ~ 3. Cn-CH~ 

трanьно-nonеїАsа; 
{J. etеілte-з. з.агас..'1а; 

Facule solаіre--Фак"v сmщева: 
(, du So�eil-ф. сонцєв8.. 

Faire ]а lеcturє-npoЧJlТ~'-ватu; 
{, Іе tour dе-обігаnr. 

Fh'rier-яютиЯ (КОХeRи.;І. VI). 
Figtlre: de W1dmannstaetten - візе-

fуняи BiдxaHwтeттeвoai. Рі riXe-fl:Иfка н>єрухома; 
І. de dес1іnaіsoп-и. відхилова; 
І. hоraіre-и, ГOnHKa; 
r. laLeral-к. бічsа; 
(, nUсгоmеtl'іque-н. мінрометрова; 
і. du mШец~и. сере::..вц; 

Ga[actique-raд.ah'1'ИЧVИЙ. 
Gaiaxi-с-ranаиС.ія. 
Geante--оор$І &e.:le'reHb. 

ехtra'"'4'Ш.1е~. пО3;аосеза: 
Etoile~rant6me~. ОJШнна; 

е. Нlantе-з •• ,eтlOt.:a. 
etoiles filantes pЄric.dїques - зорі ;te~ 

flOЧ'і перїодJIЧиі; ~ 
t:. filante$ 5pQradiqun -, 3. дetючі 

ertорадиЧtlі; 
Etoile (ixe-аоР$І чсру:хома; 

~. fоndаmeпtalе-з. ОЄИОена; 
і!. gзzeuse~. ra30h. 
е. geаntе-з, велетень. 

Еtоjlе~guіdе-з,-прові;tниця; 
Еl.оіІе" longщ: реrіodе.-з. 1tOВГO>.JMiHнa; 

f. 1Qultiрlе-з. 3.:'Jощеиа; 
і!, паіnе-зоря М}h"'ІИ><; 
6. пеЬu1еusе--з. ~РНКО8Иииа; 
і'. nоuvellе--з. и,}8а; 
б. реriоd1qt1Є-3. періодична; 
tt. pol.ain--3, 6ітуноеа; 
~. рulsaпtе:-з. дuшуша; 
е .• а pu1satl<)U-а. ;:І,Ишуща; 
u. qui $є: сощh~. 3І1хШuа; 
t:. qui s~eelipse-a. за:rеИИ!ООапа; 
6. solaire~. сонцоооro типу; 
с, sombl'(!-3. тЄ)!иа; 
t. suреr-gёaпtе-з. musМe'teнь; 
е. tele$~opique~. Да.3!1tНQзірна; 
~. tеmроraіrє-з. тнмчасО8а:; 
~. tombanl.e~. itетюча: 
і!. tQujolJrs CQuсhёе-з. He:~xiJ1Ha; 
~. triple~. потрійна; 
~, уаriзыl--3.. зм:іина~ 
е. ипіthзl~. зенітна. 

D' otltOHC5-зоряниА. 
ЕtоїlЄ-ООР1tИий. 
EtoHer sє-еизорітн. 
Evесtіоп-евеиuiя, 
Evolution c.os:mique: - рО38іА саtТО8"Й. 
Ехеепtri~іt~-.емс:цеН'fРИЦВтет ; 

е. astronomiqne--e. аСТРОНО)lїЧRИА; 
е. ltnea..ire-e . .:tіиіАннЙ; 
е, de lа position -е1\ецентричиість. 

Е'Х,рosіtіоп-виетаsa. 
е. g10bale--вистава еУf(уnяа. 

Ехtiпсtіоп--загасання. 
ЕхtгаmеridіеП-"""'nQ3aціедеиЮ&КО&JIJА. 

F 
І. mobHe--н. руХО1Іа; 
І. !ТЮ)"en-я, оередня; 

І. • pl0mb-сТріWКИЦЯ. 
Fіrmаmeпt-баня ие6е<;на, 
Fіхе-:юря Ь.ерухома. 
Floеulus~'"1ЬоМуnя. 
Fonct[on реrtuгьаtri~Ytuщіи аб)"Рна. 
Force: d'attraction - сипа прнтяжяа; 

І. atl.ractive--.:. npитвжва; 
(. perturb.atriee--c. збуриа: 
С. npuJsive--с, BUUJ:fOBna, 

Fо)'ег~ги.mе, 
Fuseau hоrаі.rє-крн,nо ro!Utине. 

в 

G60dt.sie hаute~озезін. 
'. (sp./lёrique. sphCroldїque. іеоІ. 

dique)-NOJlезіл~ 
Geodts.ien-геоде3НСТ . 
GООdёsіque--геоne:.tЦЧПНО. 
Goo tde--::reo Ід, 
(іеоmоrрhіe-reo);[єзіи. 
Globe-1) L'lЬОб; 2) те.'1юр; 

г. dleste - 1) КJ'.;'IH ие6Е:снаj 2} t..u.oб 
кебееиий; 

і. teгresШ-к"V.1Я зємиа. 
ШоЬпl ce�e'te-taьс>б небесний. 
ОІОЬпlаіrє-ріА КУJIНClИП. 
(іпоmОП-fП())JОН. 
Goniomel.re~YТOMip. 
{ioutl.e noіге~8'я;)ка чораа. 
Grain$ de rіz--зернята РЧЖОElі. 
(irande ma.ree-npип.J'tИ8 ПО8Н"Й. 
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Grandeur apparente - ве.1ичииа ви
,;tииа; 

Є. cal(;uI6e - :І) .,. передчисле,нз; 
2:) в. обчис..1енз: 

г. prMI1e-ве.rшчнна цере;tчислєна;' 
І. stellаire-8e..lиkiсть зореWi. 

GraпulatiОП--.3е:риистіст,ь,. 
GraphQmttre-acrрn.:Jябі1і. 
Graviter-тяжїти, 
Gravita.UJ-тяжUfuе8ИЙ. 
Gravil.зtіоn-тяжіння. 

Є. uni verseHe~T. 8t;ЄСПітнс. 
de lа gravitatl0n-тnжіИШВИя., 
GЮ5Siг---3бі,nьwувати. 
(}rossіssemеnt-з6і.nьшеиня. 

Є. supp0rter---3:. ВИ'іримуеати; 
І. 1imite-a. граflячuе. 

Gцtdagе--про&lд. 

н 
Нaute- mer - приn.-.и8 пU:tвишеииЯ. 
Hauteur аЬюlце - вишииа ·абсо.пютна; 

h. angu1aire-au.coтa.; 
11. corтespondante--u. вlдповіД,Н8; 
Ь. de сUlmіпntiоп - 8. ИУ!lьміна:-

ttiАщ • 
11. 'dtequateur -8ИСО'rа рі8ИИl(а;~ 
Ь. geoeentrique - 8. :reм.,еоеере.1(Кова; 
Ь. Нпеаіге-ВИШИkа; 
Ь, mеrіdіелnе-вц:сотз nів;о.еиниRQВa; 
Ь. du pO�e--в.. бігуна~ 
Ь. reduite-8. 'Звезена; 
h. re1ative-B, 8i;J.косиа. 

HeJiaque-ге.ііяка.:tыw •. 
НtН~ntrіque--wf1ЩІОсере,il;ковиR. 
flёlfо(:єпtri$ще-геліоцектриu:. 
he1iogra.phe-ге..lіО.q>Зф. 
HCIi0gJ':4phique-ге.1іографіч"ий. 
иеlіоlоguе-.ге.lіО;ЮГ. 
heliornetre-renіометр. 
Не1іоmНгіquе-гє."lіОИЩМ'ІIIИЙ. 
heliQScope-ге..піОСКОП. 
H4HoS(:opiqlle-renіосжmJчnиЙ. 
Ні1іоsphеге-ге.,tіОСферз. 
неliоцаt-геліостат. 
heliotrope-renіO'l'роQ. 
HemispMre austral - niВНУ:lяпіцеина; 

h.. 1;JoШI-n. піапічнз; 
Ь. ec�aire-п. освітлена; 
Ь. іnviSiЬЇе-n. не8НДи)(а; 
!і. noro-n. півЯіЧпа; 
Ь. obseu.r-п. те:иuа; 
Ь. оссіdепLal-п. західня; 
Ь. oriental~n. СЩНЯ; 
Ь. ~d--п. південна; 
Ь. visible-n, епдИма. 

Неmюеепtrique - меrЖУРl)OCeрeJl.К08иА:, 
Heurє·-l) roдииа 1; ~) Г()ДIІка 11. 

Шusіоп d'орt1quе-оманз ;,юрова. 
Image ,agitee-оОраз ХВИЛЯ(!ПfЯ; 

і, ьоппе:-о. ДОбриЯ; 
і. <:аlте-о. ецоtdAкиА.; " 
і. eo:o1Use-о. кевЯр8.зиий; 
і, extraaxiale--o. позаосевий; 
і. (оса1е--о. ВОГМИ1Qeвd. 

І 

Ь. de l'Europe oentrale-r. середньо-
eвpone~~ьнa; . 

Ь, de l'Europe oeeidenl.ale -г. за
xtocиьоевроneAська; 

Ь. de !'Europe orientale - г. ехідньо-
европейська; 

Ь. l()(;3le-r, місцец. 
Ь. mOYenne-roДltuа оере.iJ.RЯ; 
Ь. sidera1e-r. зорєаа; 
ь. $Оlаіге-г. (ОицeJJЛ:; 
Ь. vтaie-r. справжн"; 
Ь. zопШє-----г. c"'yroвa. 

24 Ьeum-доба. 
<іе$ het1reS---ГОі1ПНЮlА. 
Ні,,"et'-3Има. 
Ногаіге-ГО:'ШllnЛЙ. 
НОri~л-1) обрій; 2) поае,.. 

Ь, apparent~, 8ИДltХНЙ; 
Ь. artific.iel--nооем штучний; 
Ь. astronomique - ц. аСТРОЦОШЧ'ОIIt: 
Ь. vтai-n. справжній. 

Ног1. аSl.rononЦque-roJUW.ПИR астро· 
ноvічпия; 

Ь. de ооn~Jе--г. lІеревіримй; 
11. equal.oriale-r. ріВliн}{овиt\; 
Ь. horisontale-r. позе!4ниА:~ 
Ь.. pendu1e-r. ВAraJtовиА:; 
Ь. ~ sab1e-r. flіеновий; 
Ь. sidmle-r. зоревИЙ. 

НОГQscOре-ropоещ)ц. 
HypotMse сosmogoпіquе-гіпО1'Є3й ~i~ 

't'О1'sіриа; 
Ь. е1lїрroИаlе-г. е..lеіцеоi;otчаа; 
Ь. de Laрlз'сое-г. ЛЯn'lЯСОва; 
1\. meteorique-r. метеорн'іШt; 
h. nebu1eusє-r. И,ебу;нr.рна; 
Ь. ptanetёsima\e - г. DJla.цeтe:m

М3ЛЬНn'. 

і. mаuvаise--обраа зчеR.; 
~. mediQ(;rє~. ПО)ll~Р1tJtlй; 
І, netl.e-..o. 8Иразкий~ 
і. sзп! neіl.el.е-о. QЄ8ПРа3mtЙ~ 
і. опdulаnl.е-о. х .. u.іястий; • 
і. onduleuse--o. ХВИ.:lиerмй; 
і. photograpbique-o. евїТ.JIQНWlЙ; 
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\08 lmrпєnіon-Longіtl1dе 

і. stabJe--о. С:ТіНхнА; 
і. Ulescopique-·o-. З:З:lє.ж»:ірииА. 

Ітmиs.iоп--еeryп· 
Incertitude moyenne - кenе_шС"І'Ь ее .. 

1n:1son de ")'оrЬіtє--flаХW1 орбіти. 
d?іпсUnaіsoп-віДXJUJО1lИЙ. 
Indieation fаuSSЄ"""""nОh."'8З хиБRRЙ. 
Indiee це colorat.ion - ПОка3IJИЦ бар
·8О8НВ. 
ІпеgaНU а cou.rte pt!:riode -- нерівність 
КО~ОЗМjнна; 
і. elliptique-B. е.їimи>mз; 
і. а Іопре pm.Ode--н. JtОВГО3)Ііина; 
і. mensuclle--н. :ИіСIІ'lИа; 
і. du moОУетепі-н. РУХ}"; 
і. рагаJlaеtiquе-н. параа8КТИ1JН8; 

Jапvіer-еічен.ь (nоиок,,'І. VI). 
JonctioD gеоd.w.quє-зs·Jt3()И rєoДе3и'l
НИЙ. 

Jour-1) 21!Ш'Ь; 2) J'1оба. 
j. аstroпomіque-аОба &етроИО)!їчна; 
j. civH-ll. поБУТОМ; 
j. тоуеп-А. еереІІв; 
j. s-іderaJ-il. зорем.; 
З. $O]aire-~. сОицеEta; 

Latitudе-шnрота; 
1. astronon:uque ш. a~aHO-

:нічна; 
1. australe-m. піе;хєц;па; 
1. Ьore.ale-w. північна; 
І. еЩpsoІМlе-ш. еліпео'ШиЧQа; 
і. ЩоаіоМlе-ш. upнрі.вНИROаа; 
1. exeentri~w. еющеитрПlПlа; 
І. galactique-m. I"aJ1Qmична; 
І. gЄocenUique - ш. зо."Jеосерєд

нова' 

]. seopap.w:que.-m. reorрафіq~; 
і. h6liocenmque - ш. COJЩеОсерез-
-; 

І. ьеUоgraрhiquе-ш. гє .. :lіоrpафіqиа; 
J. norde-w. ПіВШчца; 
І, reduitе-ш. заепена; 
І. sphUique-lU. нульова; 
І. sudе--ш. пiвll:евиа. 

СІЄ tatitndє-nшpoтRRЙ. 
Lecture-npочит. 
СІЄ k.c:ture-npо"lИТ'SИЙ. 
Leпt.Ше ob}ective СОЧ.ІО\ ПpeJUlетО8а; 

1. ocn1airє--c. ОЧІІАf(О8а. 
Lєttre dominicale-{іУКИіа lІеШдьаа. 
Lever (s}-e:xill І. 

1. COsmique-c... світовий; 
1. gёocenUique ~ с. ~lIJJеОССРедI10-

вий; 
1. Мlia~. l'ЄJIjЮW1ьия:l; 
І. ди sOlr-с. вeч:tрmй; 
1. vrзі-с. справжniй. 

du )єvеr-cS;ОllOl!JuЙ. 
Lever se--схоJtИти. 
UЬпtiоп-..1і6pnціи; 

І. арраreпtе-з. ВЯmtJ!lа; 

J 

L 

• 
і. secwaire--u. віНОва. 

Inf].am.mation--aaua.u. 
Ішtnнnепt ast.ronomique - upшI8'1 
астровоМ1uп4; 
і. geod&tque-n. ГЄО.ttепqIlИЙ. 
і. mЄridien-п. nїВJlf!JfUИttO&Ий; 
і. <іеІІі passages-li. перехоnQ6И:Й; 
і. universel-n. 3QraJlыGI •• 

Interteromеtre---iвтерферoюn.-p. 
lnterp1аnЄWre-.v:eжиn.пшnm:A. 
]пterside.ral-vеЖИЗірнпЙ. 
Іпt~еl)аіre-хежизlраий. 
lDtramereuriel--п~lt)(еРRурниА. 
Irrad1аtiоп-ірад1яція. 
1sochroпе де I'Єclipse - із.ОХрОfCа заn,
мова. 

Isoрhаsе-ізофа3а. 

'. steUaire-п. 'ЗОреВа; 
j. паі-д~ справJft:1Jй. 

du jour-ДЄRНКЙ. 
Jо~~пекиин. 
Jоviсєпtriquе-юпітероосеРЄnkOJЩЙ. 
Juillet-JUщеиь (НОМЄЮЩ. VI). 
Juin~Be!ib (RGмени.1. УІ). 
Jumelle-біtrQК-їЬ. 

1. lat6i'ale--.."J. бічна; 
1. en latit\'.de-J:t. широтна; 
1. єn longitude-.n. no»rотиа; 
1. optiQue-л. оtmlчнз; 
1. physlque--..,. фі_чва; 

"1. vrai'e-.ll. справжм. 
de Jibratiоп--лібраціЙвий. 
Lieu ap~rent-"'icne видиме; 

1. іісиі-м. уявне; 
І. gh>Ceпtriquе-м. 3еИJreосереДRОВЄ; 
1. пonnal-и. нормальне; 
1. паі-м. спрааЖRЄ, 

Ligament поіr-зв'изна чорна; 
І. sombrє-з. чорна. 

Ligne des aPSi<1es----.;tіRiя: аПСИДRа; 
І. ае соШmatiоn-n. КОllіющіЙR8; 
1. de. dеtWircatiоп-.;r. деиаР8аЩЙ8З;: 
1. Єquiпоюаlє - 1) .11. рівиопеtmєва; 

2) РI.НИН; 
1. geodtsique-..,. гwдеаичпа; 
І. du miW--.л. опіsn::еllИЗ; 
1. пthulaіre-п. vpЯКО&иНиа. 
1. des noецds-Jtінія вузлова; 
1. tel1urique--.n. тemuрична; 
І. vU;uеце.-.п. з.1рка. 

Limbe-nімб. 
Limite des: ~ur.:-граНJЩR поuбщ.;. 
lJte--прочuтyвати. 
Loi de Keplet'--f.ШJЮИ Нем:ерів; 

1. оо Nе.wtоп-з. Nьютomв. 
l.,i)ngitude - 1) довгота; 2) НОдо 1І0В

r<>t1i<; 
1. astronoтn.ique ..,-. ДО8гота астроно

мічна; 
і. єШрsotdаlе-д. епіПСО'Щичаа; 
1. galactique-:a.. га'nзюкчна: 

І. gёocentriquє--n. &eМJI00CCpЄJU«QNit; 
І. gеоgraрhiquе-п ..... графі_; 
1. nQ.iocentrique-п. СОIЩеос:еpeAROВa; 
1. hШ.ograрhiqut-п. ruiоrpафічва; 
1. mondlale-A. сеіт<>аа; 
1. du noeud З5еепdaпt - л. ДоІір .. 

иоro ВyaJlЗ; 

І. occldentalt-l!. аахідвп, 
]. orient:alt-l!. <:x:iдIu'J; • 
1. du ршЬёliе - д. Dрисоиuе80t 

YOVlЩі 

1. vraio-lI. сараВЖWI. 
tлпguе~vuо-труба 3_ИЗ. 
Lumiere 'СеПdr~іТJIО ilОDе."JЯ:сте~ 

1. prop~. масне; 
1. fefloohie-c. віАбите; 
1. zod1aeale-<:. звіРOJ<PУЖfre. 

Lumineus;-я:енравиЙ. 
LulniпО$іtе-• .'IJO)(il'103ШС:ТЬ. 

• МасЬім а dJviser - !\'ЩIUКte3. піДНДloа8. 
~.[agnitude aЬsolue - ВЄJШRLcть абсо
лютиа; 

m. apparen1e--f.l. ВИДАна; 
т. пчаНve........е. віА 'ємка; 
tn. pMtographique-в. сВtтз:книа; 
т. 5tellaire........e. зорева; 

. rп. vLsuelle-8. зорева. 
МаІ-травень (HO?IIeHКn. VI). 
:Марре топdе-n''1яШt.tlь06. 
:M:arche apperente - 1) рух внд:n:миА; 

2) nopora DДЯ"'3; 
т. dlurne - 1) )1opora ZX,обова. 

2) Хід доБОВий. 
:maree-приіІ.'1ИВ. 
Маn ~резень (HOMC~. УІ). 
du шзtin--раніШИіЙ. 
Masse critique-M4ca 'f>"})И;:JOfra; 
т. pertuтbatricc-M. 36уриа . 
т. troublento-M. збуриа. 

~есапічое ~eleste - :механіка ц:ебесиа. 
'Меllsuеl:-)цсйqни!\ 11. 
!\1~гіdifЩ {adj}-ПіВденннш)вий. 
ш. (5) _. 1) піВДЄННИk; 2) кo.nо Л08-
, roтнe. 
ш. celestc - півдеИRНИ нtЮЄСЮІЙ' 
ш. galectique-n. rалаmиqннй .• 
т, a"un Ііец ~ півдеhИ5t" місцевий. 
m. lосаl-п. ЩСJ.reВий; 
т. рreщіеr--n. tfYЛЬОВИ!\; 
т. teтrestre-n. зем-ИИЙ; 
m. U:ro-п. нульовий. 

М~ridіеппе-півnенпин. 
МЄridiопаl--nіВl1еиtm}'"OSИЙ. 
Mesure de base - пОМір ОСИОВОВІІЙ' 
т. du de$"re-n. стynеlfЄRИЙ; І 
ш. gООdЄS1quе--n. te(\Де3ИЧJrUА' 
т. M1iom'ttique-n. reліом.етрИЧНИА; 
Ш." photometriql.; -.вимір світломір-

Hnn:' 
Ш. vis~el1e-B. ЗОРОВИЙ. 

MlU.eore-мете<>р. 
Mttrorique-метеорииЙ. 
:\!etеогі1.е->tетеnрнт. 
меtеогіtіquе-;\teteOритииЯ:. 
МёUorolcfе-)fe1't<)роrд. 
меthode-cnосіб. 

Lцnaіre -1) ~ісяце8ИЙ; 2} кіСI'I'ЧRН:Й І. 
Lunе-місиць ]. 

1. ave~ son рlе!п ~ щМіиа Jdея
пева УІ. 

І. nou,n,lle (іпvіsiы�)) _ в ... ісице~ 
ва І. 

І. ple1oe-tJ. Місяцева \tlI; 
1. ра$ рlеіne-в. )lісяцesа У. 

де Lune--мiсячинй І. 
sans Lцne~ехіСЙt(МRй. 
Lunette--1.t8.n:екозір. 

І, d'approcbe-Труба 3еМЮІ; 
1. as~omique-T. астроиоиїчна; 
1. gul~e-:-T.- ПРОВЩНЯ.wr:; 
1, mendienne - при:tад nївnеНИІІ~ 

}«)8КЙ; 

І. de пrrзсцоп - JЩ.,еИООір СО"ко
вий. 

Luпі~solаіre-)fїсяцеwCQиц:евIlЙ. 

m. сІіі!еппШllе--е. різИИlfflовиА. 
Мещ normal - метр НОР)(aJJЬН1tЙ. 
M~tt.re ;\ wn point dё 'Vuc - СТ8:8ИТК аа 

свій зір. 
М'ісromещ annulaire - Мінроме7р J{ілlo~ 

lІевий; 

т. de 0000-)1. осново.иА' 
т. eirculai.re--м. }(OJIОВНЙ: 
Ш. filaire-.Jo1. ннтЖ)вий; • 
m. impersonnel М. бе30с0б0внR; 
т. d'object.if-M. 06'єктиВЮJ •• 
ш. des vis---x. taиитовий. 

Mi.CToscope de lecture - міJфoctroQ 
nрочиткиЙ. 
т. ocWalJ'e-и. ОКУЛЯРНИЙ; 

Мidі-пмупеиь. 
т. mo)·en-n. середній; 
т. vrзі~п. справжні8; 
z), midi-оnіВltні. 

du midi--oniвдеuмиЙ. 
МШеu interplanfuire сереnопшє 
иеЖUU.m1иєтне. 

Міпuіl.-nіuШч П. 
m. mоу.~п. сеРe:tИя~ 
т. vraі-п. справжнJt. 
ц тіпuіt-ОПі8ИОЧі. 

ае mіnціt--оnі8нічяий. 
Minute-l) MЇцyra; 2) ХВИJl"ка. 
де m1nutes.-1) хінутний; 2) пиmtи

ний. 
Mire-Mipa. 
Mtroir cellu1aire - :utриа.10 3.'Іожtие; 

т. oomposite-a~ 3."Jожеие. 
Моіs-місящ. 11; 
т. anomalistique - м. аНО!ita:tістич-

fПlЙ; . 

т. <ПаеоniНqце-м. ;xpah-оЮчкий; 
т. lunaire sinodique - Х. СНЮ)

:l"чниll; 
rп. sidml~:-.t. :.юревий; 
ш. troрічue-м. 380РОТJmkOвиА. 

Moment du coucher - !і(l)иеwr 38:хо;хОЬий; 
т. du lcvet'-:l1. СХО)tОВИЙ: 

Мопdе-світ. 
du mопde--<:вітовиЙ. , 
МОпtзgnе annuJaire - NP8 IO.nIoQeba. 
Моnщ manne - часо\tір \llЮрсьmА. 
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110 Monture-Octant. 

Monture-ycraвa; 
т, azimutale-y. ази~утна; 
fn. equatonal-y. рівюшова; 
m. paral1a-ctique-.. ·• п:аРn''1аt,"тичnа. 

~()u~-ement аппиеl""":рух рі'ІНИS: 
Ш. apparent-p. вм;wмиR; 
т, direct-p. напередціА; 
т. dlume-p. до(К)виА; 
т. el1ipsotda}-p. f..lіпсоiJtИчкпА; 
т, epicyclique-p. єоіuин.1іЧНflі\. 
т. ра! groupe--p, гурТОВИЙ. 
т. d'horlogerie-p. гоnинннновиn; 
т. тоyen-:р. сере.'lWЙ, 

~аdіr-lІаn:ир. 

• 
• Іє nadir-fЩ.1ирииА. 
;";ain~pSf каР;)Иf{. 
:"lavigation int.єrside:raJe зо.ееQ..']ав~ 

С"І'ВО. 
~еЬulaіre~'МРНКОI!ИliниА, 
:Xi:buJeUlie-мРЯh'Овииа. 

11. аllопg6е-я. 8из.овжеиа; 
1'1. amorphC-М. 6е:mОстат}tЗ.; 
n. annulaire-M. Ю.'1ьцева; 
П. (Ioub!e-M. под.ВіRиа; 
n. e1liptique-M. е..,іП'l1lчна; 
п. ext.rag1it1act..ique :Мо Dозага.іаR~ 

n4llJЦI.; 

П. raleiforme~. серпуват,а; 
п, еп forme de сг.аЬе-я. нрабувата; 
п. fusiforme--p. 14еретен)'ваТа; 
N. єаlасtiquе-м:. гаnаh"ТИчна; 
N. jJazeuse-м, газова; 
п, lrreguliere-)f!. неараеК.lьна; 
n. irresoluble-M. нероздіnьна; 
п. lenticu.Їairє - 'М. сочнув.ата; 
п. multірlе-:м.. аложена; 
п. obsc:ure-M. те:цна; 
п. рLaпmіre-~. плаиетарна; 
n. p:rimitiv~-:-t. первинна; 
п. regu1iere-;;t. правп..")ьяз; 
Р. rЄ$о]uЬ]е-м, розlliЛЬRЧ 
л. seПФlаЬ1е ft un аnneап .... М. Hi.")t.~ 
ш .. · 

Л. spmroldale-\,. сфе:РОУ,1:R'Іиа; 
п. spirale-.'I1, епіра'зьна; 
Р. еІ} spira1e-M. cnipa..1:Lнa; 
Р. stellaire-ill. ЗОрeua; 
n. vйtiаы1-:м,' змінна. 

xebuleU$he-'МрЯНОJlИШ~. 

Пl. de nцmtion - рух вутацtйнкй 
т. orbita]-p. ()рбітияй~ . 
т. pat:aUactique--р. napaJl81m1'1111fA. 
.ІВ. du precession-P. випере:ЦQUЙ; 
т. propre-p. маСНИЙ; . . 
т. radial-p. opoмe~; 
т. Nel-p. cnравжюй; 
U'I:. relatit:..........p. 8jдНОСНИЙ; 
m. retrogradє-р. відСТупf:lЯjЙ; ':О' 
Ш. r~V1)Іutіf-р. ОР6іТКИА; 
т. de Ntation-p. обеРТОВИЙj 
1n. tNuble-р. а()УРНИЙ~ 
т. vrai-p. спр~ВЖ:НіЙ. 

""ЄЬu.lium-lІеб)'.:JіЙ. 
Xeomenie-ВїJX)l:Їца mсяцua І. 
Хіvєаu-ріJ:НIИ.")О. 
1'\іУеаП d-єаu-позе)tНI1Цn. 

~tvеlеl'-ріnню.l,'Ц\ТИ. 
!\'і vellement-рівИЮПННIІ. 
де шvеllеmеnt-рівНЮВILl1ЬНИЙ. 
~оcturnе-ніЧННА. 
N()eUd-вуао~"). 

n. asцndant-B. ;,І,огірниА; 
п. descendant-B. :tОІІіЛ.ниЙ. 
n. lunaire-B. місяцевиЙ. 

1\'оrd-nівн1ч І, 
Kord-е~t---ліВиіЧIШD: сх1з; 
Xord-ouest-n. ааш. 
d,u пord_півніЧННА. 
i'jouve} an--НОвиА ріІі. 
~ouvellе-.'10РЛ нова. 
;";O,\'embre-.nнстоnап (номен}!;.'1. VI), 
::-';ovau cometaire--n;:tpQ t>oMeTRe. 
:-":ua~ oo~~aire-~apa кометна; 

}}. с()Smн~uе-х. світова. 
н. lптіneох-х. СВіТЛRна; 
Н. metiorique-x. метеор"а; 
н. obscure-X. Te)tHa; 
n. stellaire-x. зоряна; 

:\u6e d 'ЄtоПеs-х. З0РЯRа. 
Хиі! blanche-Hi'l 6іл.а; 

п. etoi1ee-li. зоряна; 
n. de Lune-H. )lіс1fЧН<L 

:'\utation --.иутаuiя; 
n. аnпоеlІе-н. tJічна; 
n. luпаfre-п. Мlс.Ццева .. 
п. т(!Ц$иеНе-н. м:існ.ЧRа. 

de lшtatіОП-RУтаuiЙниЙ. 

о 
Objec.tif-об 'єКntD. 
ОЬіеІ. te]escopique - пpЄblет !la .. le:HO
"ірапЙ. 

ObHquite de 1 'ecliptique - паХЛ.l 
еR.зїnТnl(lt. 

ОЬsсuГСіssеmеnt--СМСР"8ННЯ. 
Observable-споcreреж"uЙ. 
ОЬservзtеur (adj)-cnocreреж"иЙ. 
Observateur (s)--<:uоетережНИI(' 
d·оЬse~teur-СПQcreрежНltцьЮlЙ. 
Оbser\'utіоп-enостеРl;:жеИ1JЯ. 

о. absolue--c. абсо.:1ЮТflе; 
о. c:omparative--c. ПQрівняльне; 
о. dШereпtіellе--с_ різи"чиоее; 

0_ ехt.ra~шh1diепne - с. no~niB-
;,І,еЯЯНlЮее: 

о. merid.ienne-c, піu,Ztенникоnе; 
о. tёlеsсоріquе--с. палекroірu.e; 
о. visuelle--c. зорове; 
о. zonale~. C':It)·rOBe. 

Observatoire-обсере<tторія:. 
о. de щопtаgne--о. МрХО8НИка. 

Qbserver--сnостєр{гзти. • 
Ос<:іd.єпt-:захід П. 
Оссіdепtal-Gaхі;жиіЙ. 
ОссultatіОП-nОНРИВ. 
Оеcultег--аокриватв. 
Oct.aпt-оК'ТаИТ . 

Octobre--Ptan 11і 

Octobre-жовтeвL (нокеям. vn. 
Oculaire--окуmw· ~ 
Oculaire binoen18.ire ~ ОКУЛRР ДllООчнJt-
НОВИЙ' 
O.~ gпіdе--о.~ провіІІНПН; 
О. M1iOSCQrique - о. rєnlocк:oni~~ 

ний; • 
о. n~~иI-o. 8ц'аияя; 
о. posiut-o. ;цоnarnиD. 

Ое'і1 пu-око rone. 
Ombre COnique-11n СТj1Ю(Ова; 

о. totale--o. г.1УЬ; 
Om:bres vo1antes-ТІJtі ~lетючі. 
Onde de fiux-хвиаи прип.lивна, 
Орроsіtiоn-nротипonоra. 

о. рШМІічие-n. велика. 
- Оrhіml~тния. 
ОгЬіtе-орі$іта; \ 

О. abw]ue--o. абеолютиа; 

о. аllопg~--о . .8нтR.t'И.eua; 
о.' apparente-o. BJf;:DI:\ta; 
о. cireulaire-o. К(U"Юва; . 
о. еШрtlquс:-.:-о. e..1iи'nr~; 
О. int.e:rtn&Ualre-о. про!ОЖilв~ 
о. hYJ)efboJique--о. tiпербмічиа; 
о. Kipltrienne-o. Rєпnєрів<:.Ька; 
О. parabolique--o. пара6мічиа; 
о. ronde-o . .ro.nona; 
о. troublee-o. 3(lуреиа, 

O:rient~д 11. . 
Orіеntal-східа.і.й. 
О$сіllаtіоп--xwraиия. 
OscШеr-JOtтатиCJt. 
Oцe$t ($)-1. :щхід 11; 2. точка аахШнв~ 
OuC$t {adj)--3а:ti:ttН1й, 
Quvert1U'le (de 1 'objectif) - O'mip (Об'ЄК

пІва). 
Ouvertuтe utilе--()Т8ір корисний • 

р 

Parallactique-пара.1ІаRТИЧИИЙ, 
Раrallцхе-naраJ1аmа. 

р. absol1re-n. аБСomoтнa; 
р. аnпшllе-ц. річна; 
р. diurne-n. дОбова; 
р. equato:riale-n. рillаикоеа; 
р. <Іе$ fils-n. H"Тf(OВn; 
р. geocentrique п, 3еШІеосереn~ 

:коза; 

р. ьeliocentrique~~. СОИ1lеосере;t~ 
кова; 

р. hOrizontale-р. доземна; 
р. moyenne-n. середИR; 
р. nёgative-n. від'ємна; 
р. relative-n. віпиоСИ2; 
р. ~сuJaire-n. віно:оа; 
р. Іо1аіге-а. сонцева; 
р. du Solei1-n. сокцева; '\ 
р. spectroscopique - п. cneh1p0Ch"(r 

пічна; 
р! trigonometrique -- п. трИro"омет~ 

рИЧ.4. 
РаraШ:lе-Р1EJно.1е"tI(НИи. 
Раrsес--однниця зорева. 
Раssagе-nерехід. 

р. i-n!erieur-D:. n0-1ішиіА; 
р. du iouг Q lа rlUa - переи,іна дня 

Я ночі; 
р. $uprneur-n. горішив; 

des раs~s--переХОnО8Jfn. 
Payta"e '"1uпаіre-краЄЯJfД місяцевмЯ. 
Pendule - 1) ХИТУН; 2) ГОДИИНJJJt ва· 

ranОВи1t, 
р. astronomique roли"ниn а"тро-

Н()М'ічиий; 
р. compensateur хитун-зріено~ 

ва}h'НИИ; 

р. сопіquе-х. crі}J\h"ОВИЙ; 
р. 1\ $econdes-x .... \"я;tннR; 
р. sideraJe-ro~JIiн....ti· зоревиА. 
р. de temps тоуеп - ro!tИIiННR сер еДм 

вій' 
р. verticale-.r. прлмовисqий, 

Репоmьm.l-nрнтіНhі')8НЙ. 
Репоmьre-npиті"ОU. 
Nriastre-точна аризірна. 
de pёriа$tre-прнзірияЙ. 

РегіЗSt.fon-Тl)чка призірна. 
.pedg~-T. ПРИ3еяна. 
de perig6e-nри3еИНИЙ. 
РепЬеІіе ~S)--ТQЧка. прноонцева. 
de рmh611є-nриС()нц,еВt'й Н. 
Perijove-ТОЧRa приюпітероаа. 
de pelijove-nри.юпlтероsиЙ_ 
PetiQde s1deralt: --nеріода зорееа: 

р. $01aire-n. СОНЦщцІ; 
р. synodique-n. сиqО)18:Чиа. 

Perisaturne - ТОчtal: присаТУРИQsa. 
de регі$аtumе-присатури()JЩЙ. 
Peтspecti ve gaqche - перС:nеюива 
~tdснз; . 
р. normale-n. норма.,")ьиа; 
р. traпsversalе-п. uоперечuз. 

Pertutbaleur-3б\'РЮIЙ. 
РеrturЬаtіоп--зБУреННff. 

р. реriоdiquє-з. rreріо,цнчие; 
р. sеc:ulаіre-з. BitroВe-. 

P"hasc de J'ec:lip$e - відмfRЗ за;rьмова~ 
р. lцпаіre-в. міC1Щe1Цl; 
р. de la Lune-B. Щ.сffЦЄВ1l. 
р. pa.Itiel1e-в. частнниа; 
р, tofa�e-ь. повна. 

PheD:omene astronomique - явнще аст-
рономічне. 

Pbotogrammetrie-ф<rrorpaмиетрія. 
Photohgiographe - фоТОJ"e.")іОrpаф. 
Photomelte photoelecLr.ique - с.віТ.іІО3Іір 

свіТJое..1енчшчииЯ:. , 
р. $tell:i;ire-c. :юрєвий. 

Pho{omeLrie photographique - -CBiT~iO
Мірянпя СВіт:Нlине; 
р. st.eJlaire-с. зореее. 

РhоtО$рh~re-ФоТQсферз. 
Pbototneodo1ite-фототtо::хо..'1іт . 
Ріппиlе-діОптер. 
РІзп de соШmа:tiоп - п~")оща I:«.>J1Їva

ціАна; 
р. de ]'ecliptique-n. еl>'lіпmч;на; 
р. dc l'equateur-n. 'рівии:нова; 
р, equatoria]-n. рі8ннмоеа. 
р. est-оuеst--JtОЗiJ:J14 ГФrI:ОВIШЙ' 

, р. fосаl-площа вогннщева; 
р. galactique-n. ranаJ<rкчна:; 
р. de l'hоrіzоп-uQ3f)М; 
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.р. du пЮridiеD~оща mВ.1tЄ1.ПВlR08а; 
р. du m""e8u-i]. piвseJ,!;a; 
р. orbital-a. op6iТJ:IS.; 
р. de 1 "orbite---fJ. орбітua; 

Planetaire (аdj)--Ш1анmрвий; 
р. (5) - 1) ,пданетарlЙ. 2) рій DJlа

нєтарWlЙ. 
Рlaп~te-IJ.O':Щнета; 

р. exterieure--n . .юкіЛьна; 
р.' grande-n. винм; 
р. ~-n. в.мима; 
р. іпfЄrieure-n. середооа; 
р. intra~mereurielle......;. в. пеpeдllер-

нурка; 

р. moyenne-p. сере;з;ия:; 
р. pєrdue--n. 3аryб.tIека; 
р, petitє-n. 1IШJ1а; 
р. stat.lonairє-n. ва зупинці; 
р. superiU:re-o. 3Qю;rьиа; 
р. tt1e$t'!Qpique-n. дадєнозірна; 
р. transneptuniende - о. зав:e:n-

туnиа• 
de рlапєtе-nлaиетИQЙ. 
РlапеtЄSiшаl-nлaиєreaиМадЬиd. 
Planetolde-n.ilаR~ мала. 
.Рlani5рhЄre-nлa:н.ісфера. . 
1>ішє d' ~toiles tilante5 - дощ мет e~ 

ориий; 
~. meteorique-ll. метеорний. 

P01~т. 
Foint а5tronош.іqu.e - ТO"l:Ka aC'rpoнv

мічна; 
р. с:ardimil~роиа сзіту. 
р. du с:оцс:her-точна 3аХО1І,Оflа; 
р. draconitique-T. !tpa.ICOtdчна; 
р. de l'Юrersїоп-Т. внcryпиа; 
р. eqWnoXia}-т. ~іВВОДЄШІеаа; 
р. est-T. схіпнЯ. 
р. de l'ilIUXiЄl'SiOn-T. вступна; 
V. d 'impac:t-пЗJ:IОIШШЄ; 
р. du lеvеr-точка сх()дова; 
р. nord-T, північuа; 
р. пШ-Т. И:УЛЬQJ.a.; 
р. оrn:nt-т. <:~!i' 
р. oue5t-T. :аах..щИR; 
р. radiant-,радіRtrТ; 
р. du solstic:e d'ete - точка m.тsьоro 

COЦЦe480pQТy; 
р. du ІіО!5ис:е d'biver - т. ,зииовоro 

CObt!,e3Bopoтy; 
р. de statfon - т. 3YU1l'm«)u (ПJIа

Ж"ти); 
р. $tationnдlre - т. зупввкоза (o-:xa~ 

nпи). . 
р. Sud-T. ni8::1:eHR3; 
р. уєтаl-т. вeCWIНoro ріаиоденu; 
і). de visement-T. зореИRJJ; 
р. de :r:enith-T. зеніту. 

~\ lа pointe du jour - ва С8ітатсу. 
РОіпt6--иаві;'(. 
Роіпtег-маво1l.ИТИ. 
PoJ,aite (adj)-()іГУIЮm1Й. 
Р. (sноря бітуноаа. 
P6Ie-6іryн; 

р. austтal-6. uіВДЄRИIIJЙ; 
р. ьопаl-6. аіflпічВ1JЙ; 
р. ceteste-6. не6есНIfЙ;, 

р. de 1·4di~se-б. зantlfовиАj 
р. de l·kI1pt1~.-; 
р. oaIa~. ""!""""". 
р. ао monde-6~ в:eбecd::ItI; 
р. nord-6. n1IIвіЧJD!Й; , 
р. su.d-б. D'i1!щeВJIИ'Й; 
р. de lа \em>-CI. -. 
р. terrest.rё--Jб. аеJtDЙ. -

Pore--aop.a. 
PosiUon-по."ЮЖЄнвя. 

р. apparєnte--a. ВDJ11iU«e; 
р. є~nиічue - п. ЗeJf..'teot.eрея-

ІіОвє. 

Pose--IIаcraвa. 
Poussi~re соsmiquе--пвл: світовий. 
Pouvoi:r lum,ineux diffusi1 - :щаТUien. 

свіТJtорозсіnна; 
р. de rts?luU<tD-a. p~; 
р. s6parauur--a. рОЗДШЬ&а. 

Prece5$lon-випередЖеКШl; 

р. annuene--a. рі'lве; 
р. des ЄqцiJЮ~. рi!.lнодеl:liliD; 
р. genеше-в. зanun.не; 
р. luni-юlаi.re--В. місяце-с.оицеее; 
р. рlаnёtаі:re--n. nЗ..іщетье. 

de р:rесєssiоп-в.uпере!ЩИit • 
Prediction-l) передрікаМИIl; 2) uеlМЩ" 

чис..'1eJfQЯ. 

Premiet rn~tid.iеп-півдеRЮlК KYnЬ01'fd.. 
Pr'рагаtiоп-обріб. 
PrЄраre1'-ОбрoбnІО8аТИ. 
Principe de Doppler - приlЩИО ДO'll~ 

"перів. 
Prinишps-sєска. 
Projеktіоп-проЄRЦiя. 

р. аziщuta.lе-n. UИМутиа; 
р. cartograpbique-D. мапорв:саа; 
р. оопіquе-п. crt)j(l(oaa; 
р. су1іndrique-п. вальцева; 
р. eqщttоriа1е-п. ріВИJl1W8аj, 
р. 6<iuivalente--n. віркоповерxмsa; 
р. g€oidique--.n. геоtnи:чв:а; 
р. gnоmоniquе--п. rнО)'fоючна; . 
р. homalograpbiqne - п. t"OМ8ЛОtpa~ 

фічна; 
р. hоriюлtзlе--п. QOземва; 
р. de Mercatoг-n. 1Ifер.каторова; 
р. mеridі~ne-п. niaд.ЄНВИ1W'8а; 
р. orthographique - проЄХціlІ ;-;lфО ... 

СТОРИС&а; 
р. phtne--n. моска; 
р. poly6drїque-n. lo1иоrocті~а'; 
р. sрhkiqце-п. 1<}'::ьова; . 
р. s-рМroldiquє-·п. с.ферОfJlпЧ&а; 
р. s~ereograp1dqne - п. crepoot'PA~ 

фlчиа; 
Protosol(!i)--прасоНItе. 
Protub6ran~e - ввступеиь. 

р. fascitоI'П1f:--В. ЖМУТКОВИЙї 
р. eruptive-B. 8йбуXJ1НЙ; 
р. en tonne de t81sceaU - 8. жмут

МОВНА; 
р. en forme de га.уопs-в. I1ромівв:ий; 
р. пеЬu}ецsе-в. хиариcmйl" РrotuМrantШе-зиcrуошIPJЙ• 

pyrheHom~tre - жар0мір с:овцеввй. 
Pyro1iquide-oree1'eКУЧffЙ. ~ 

Rad.1a.l-Щ'Jоме&еlUfll •. 
R.ad1aпt-раАіRИТ. 

, Radie»»etre--промеиеWр. 
-...цаіе ЬrillaПte--atуra.. JlСва; 

Т. еоro~е-JfівіЯ J;iоровалЬtiа; 
t. п6bulalJ'e-."1. _РЯlІОh'ІПЦ' 
r. )'rotu1Wraпt.Ще-п. ucтyn.uela· 
r. te11urique--л. Te:1I0pJl'I!la ' 

"Rainure-6oРОЗRa. . 
Ra1єntis.sement polai~ - СПОВШЬJlеннл 
~"iryaoвe.· . 

Rаррi'ochешепt-збwtЖЄКИIІ. 
Аауоп - промінь І. промінь 11. 

г. апCUlаl1'Є-П. t<yroВQЙ; 
r. equatoria]-n. РШИВКОВQЙ' 
t. de 1umiere-n. світ~lЯИИЙ: 

:: ;;:~~~е.::~~е~~~IfIfЙ; . 
r. pOlaire-п. б1r)'Н08I1Й. 

ааУОПІі solairєs--про~іиlUl соипеве. 
'Яауоп . d(1 la Terre-пpt):'tIінь земввй; 

r. terrestrє-n. земний. 
Rayon-'''еСtеur--п.~прОВі.'.1Н~; 

r. Vert-n. 3е~'ТеииА. 
Rayonnement solaire - прОIll:інИn СОН" 

цеве. 

ReduсtiQп-аве;:.tеtНJfl. '. 
Rеduire-uоttити . 
Rffiectettr.- да.'1сnозір д:'}>:,рха.і1ЬНВn. 
Rеfiux-шдn..їив. . 
Rеfm.сLє\U':-за.-ієкозір СОЧf;О8нR 
RefnH::tiOJ1--3a.:tі:'l. • 

r. аstronornіquе-з. астроно\!іЧН11 й; 
г. at.rnmJP!Jerl.qut-з. атмо('фернuй; 
t. wmttSП'е-;,{ ~Щ1ЄТf(вt!:· 
г. coniqul}-3. СТіж:uовorЙ.' 
t". ],аterale-з. біЧНlfЙ; 
Г. moyenne--:l. сеРf'Щlііі
Т_ tеrrestrе-з, зе:llНIІЙ'j • 

о 

R , 

s 
Sе('{}щle-се";;\"".1а. 
.lє. 5ееощtеs-:сеuпиШН1 
Seciion m~ridieniIЄ - n.cp~pi~ піD;J,еl!Ю~~ 

мош:l). 
S~'iliairo- -аі1 .. :ОВ>>Й. 
$e]~lIocenttique - )1іС1Щеоооре::l:!~ОDI'lt 
SL-lellОgraрhЄ'--~tіс1tце",na8f'ЦЬ. • 
~еlеllоgraрhlе-МіСRЦe31lавСТ80. 
SешеstТ\!--nіврі'JЧfI. 
S~p~ration de Gas.sini - про.різ ,Кас-
стНв. ' 

Sepiembre - вept'Celtb (яО"єн.t...'. Vl)~ 
Sехt:щt-секстант. " 
!" 'S. а miroiт-c. ;цзеРkSДмшJt. 
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Sіdёrtl-зоревиЙ. 
Sidt:rite--сКZlеркr . 
Siderostat-tИJlе:ростат. 
Siecle---cro.:tiтr". 
Signa\ hоraіre---rгcл:о rОllИИИС. 
Signe du ZodJaque -. знак звірокруж-

""~, 
Sitцаtiоп reelle-Micue сцра.8ЖIІС, 
.$olaire-еонцевиЙ. 
$?leH-(:онце; 

$, сепітl---с. осередкове; 
s. fant6m.e---c. омnяне; 
ь. ficti!-c. УlІВпt • 
5. moyen--cонце~Сере.11Нf;; 
ь. угаї--с. саравжве. 

du SOleil-СО1ШЄВИЙ. 
Sоlstіd-cонцез.ворот . 

5. d'.ete-c. ''1~' иіit~ 
$. d'hivєr-C. мовиА. 

de solstices--cot!1.re ворМНИЙ. 
SресtroЬоlоmНN\...:...сnсКТр<>60.'10мет:р, 
Spectrogramme--оСпеюрогра:м3,. .. 
SpecttQgrapbe-спекrрограф. . 
Spectrographique - спектрографl'шиЙ. 
SресtroJltШоgrашше--<:nекrрогєліограма. 
.spectrone1iographe - спектрогепіограф. 
Spectroheligтaphique - сnею:роге.'1:0* 

rpaфічиий, •. 
Spe<:trohelioscope - спекrpоге.;хіОСХОIl. 
SpectroMlioscopique - ('ЛЄf<Тpоre.rxіоск<>-

пічtmR, 
Sресtroщеtre--cnсктрометр. ~ 
Spectromlltrique-спеКТРОМіриий. 
Spectrophotometre stelIaire - сnектро-
CвlMoмip З0РС8'ИR. 

SpectrosCOI>Є' otulaire ~ сп«sктроСkOt:I 
ОНУЛRр1ін"'; . 

s. рrotuЬеraпtШе-с:- виcrупневиЙ. 
SpMre-kу.:tR: 

$. antul1aire-K. армілярна; 
s. сt!1еstе-ц. иебе<:tlа; 

І s. de cnSU.)-Н. кр"ишта.."teu; 
іІ. cris~aliquє-K. КРИI.L-fa.nt9a. 

Sphmcite-КУ~'1m:тіСТh. 
sрhеrіqu ........... иу.:1я~й. 
Sрhєroldє-сфероц; 

s.. de nlvєau-c. ріJЩєвнR. 
Sрогаdоsіdеre-<пора!tОСНDер. 

.Statїon geodesique - сtаицїя NOAe-
знчна; , 
іІ. de lа planete ~ ЗУnlfнка QJl8нети,а. 

Stereoc?mparator "7 crереоиомпаратор. 
Sud~llЦень. 
SudowЄst-nіВDенннh cxi!t; 

S. -ouest~n. заХl/:t. 
Sur!a.ce ell.ipsoida1e -..J:I°верХWl e.nі1)-
CQїдична; . 
s, da niveau-n. РЇвнева, . 
s. sPheriqae~n. иульова. 
$. $рhеroldіquе-п. сфеРQідичпа, 

Synodique--синозичииЙ. 
S' .. ~tеmе-"tmзд:. 

W s. de COpt:rnic....:..y. КОПЄРНЇRts; ... 
s. ec1iptique-y. еNJlіптиqиqR~ 
$. ~atorial-y. рівнИtroВИЙ;' 
s. galact.ique-y. галактичний; 
s. gCu«ntrique - у. зе!otJ1еосере.дко

виП-; 
іІ. MHocentrique у. соицеосередко-

вий: 
s. hori10nt.al-y, п~м:о8Jtй; 
s. du monde-y. СВІТОВИЙ; 
s. p)anetaire-:)'. плацетниlt; 
s. de Ptolemee-y. ПТOJIемеІв"; 
s. solairt-y. СОКlJeвнА; 
Іі. 5tellaire-y. зореВiliЙ. 

Sy%ygie-СизигіR. 

т 
ТасЬе ncbuleuse' - ПЛRма МРАКО8НК

на;. 

t. роlаjrє-шаnЮl 6,rуиова; 
і. solаіre-плям.а соtш:~. 

ТеlеіІСОре - 1) да.:rekoЗір; 2) )'Щ'леиозір 
пзерюurьцаЙ. 
і. aplanet!que дaJ1Є"озір амане-

ТИЧИНА; 
і, аstrogrарhіquе-астроrрзф, 
t. Нхе - .о:ал:е"оз1р неРУХОМИА; 
1. hori7.<.Jotal-д. ПО3еяний; 
і. а miroi:r-zt. паеркальиий; 
t. de пІlехіоп-д. Д3ерналЬниR; 
t. de retraсtiоп-л:. СОЧІ(ОВИЙ. 

ТЄles<::оре-tоur-Д". б3.штовИЙ. 
,·etescop.e-vеrtісаJ-п. J1оземниЙ. 
TelЄScope 1епіthal-аеиітшш. 
telescopique-па."tеR03їрниЙ. 
1'ёle"Jресt1"O$Соре-телееrreктросноп. 
Tellurique-тtJtюричииЙ. 
Temperature cCfecttve - температура. 

ефективна. 
Ternpci"8irt-JoРR тимчасова. 
Ternps-1) час; 2) год.иНа. ІІ; 

t. de l'Europe central - година 00-
ре~ньоевроnейськц; 

і. ci\'i�-г. пGбутоаа; 

с moyen-r. сереДНІі; 
t. de revоlutiрп:.......обіг 11: 
і. sidtral-rОlХина зорева; 
і. s~-r. сонцееа; 
і. uПlУеl"$еl--г. всесвіТИI!~ 
і. утаі-г. спраВЖНR. 

Тегmіпаtеur-терМінаtОр. 
TerN-зе!оШR. 

. Тегщtre-3емкпА. 
T~te соrnеtаіre-голоаа J«)MeтHa; 

t. de 1з com~ie-г. кометна. 
TheOdolite-тєодоліТ. 
Theorie- de cont.raction - теорія СТІІЬ-

К .... , 
ТоіІіе de P~rou - туаз перуансьюtА. 
Тоt.аlitll-еідхіпа повна. 
Tou.r соntрlеt~-обіг [ІОаниА; 

t. entler-o. повний.,: 
ТоurШоп-чіn. . • 
Тоurnег-о6е-рtатися . " 
Tower-tеlеsсоре-Д.І'1Лєно"ір баI.U'ТOаиЙ. 
T~in~ ЬгіПапtе-смуга ясна; J 

і. met.~riqце - tфосліДо" метеор-
НИЙ. . 

T~a пul-нульриса. 
Тraпsrreрtuпіеппе-з.аиem:унниЙ; 
dе"'t~П$1аtiоп-орбітии.Й. 

'Тпрре de lа eouple - ~пna. ба:'аа. 
"Т.reріеd-трпноrn., --... 
1'f'ijngl.e еШР$ОІdаl - Трllh"}"ТНИ,к міп

СОfДИЧ}JJJЙ. 
t. g60dtsique......:r. геоде:mчнItЙ. 
t. :Pщ:allаcti~Т. napa.;raЩ'И'UU1Й. 

L~tiоц-тріянt)"л.яціJi; 
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1'rigопошеtrіє s,ph45roldique. _ триго
Koмetpi1l .сфероtJrичhart 

Tropique (adj)-а80p<ltииНf.l&ИЙ' 
і. (S}--3вороткиц; , 
і. du Саоter.......;з. Рака· 
t. du Caprie;orne-a. ~opoгa. 

Trouble de 1 atmosphere _ tfeспон:ій 
атмсюферниЙ. {. іDterпt~іre-т. ПРОМїжна; 

t. зееорсіаlге-т. Mamt; 
і. principale-T. го.108Иn. . 

'4е tt.iangulatiQn - 'Т"ріRиtУ'n:RцtАаИR. 

Troubler-3Gvрювати . 
Туре spectral - 8зіреш <'l'teктрмьииR. 

Unite astronomique -- ОДИН~ЦА .аетро
но:міqqа; 
u. plan.etaire-o, ПJt3.нетарRЗ; 
У. st.ellairt-o. ЗQ~ва. 

"Vпіvеrs-)"сесвіТ; 

,\ca riable а courte periode ~ ЗОрR корОТ
нозмінца; 
у. а longцe perїode - 3 . .І10вroзміипз. 

'\·аriаtіОП....оі)аріяцlR; , 
v. аnпuellє-зиіна річна; 
У. $~сuіаіre.......;з. вll(О8а. 

Vernier-1) аерн:ьс; 2) ионїЮ(:. 
"ет рrotесtеuг-<:юІО з3.хисцє. 
verjex....oi)epTeHC'. 
vertiсаl-з:оаем. 

". prem.ier-n. головниЙ. 
Vis (Іе corre<;tion - l'8kК'Т виправний; 

у. а 1ever-t. підиоmй; 

2епіth-зеRfт; 
%. аstrnnom[quе.......;з. астрономічний; 
". vrai --3. спра.ежиіЙ. 

ZЄnit.Ьa.l-3ен1ТНRЙ. 
,Zero heurts-Q)".1b МДlшииR. 
.:zodiacal-38ЇРОКРУЖИИй', 

, 

u 

v 

ц. ехt45rіецre-у. зокt,..'1ьмЙ' 
о. fini-y, СI.інчекивЙ. ' 

{)піvеrs-Не-усесвІт-остріs. 
Uпі"егsel-при..,зл заnvtьниJi, 

v. microme.trique-t. мінрояеtрИЧНКR; 
v. de pression~t. притнсиий; 
v. de rappel-t. притиС'ftМЙ, 

Vі.semепt--зорения. 
Vіseг-зоркти. 
VіsіЬШtё--еил;П'1ість. 
Vitesse angulaire - I.1ШNnкість кутова' 

v. b~liocentrique щ. сокцєосєреп: 
"ова; 

v, orbitale-ш. Qрбітиа; 
v. radiale-w. ПРО>lеяева; 

. v. de rotation-w. обертоеа. 
Voute ceJeste-баня иебесца. 

Zodfaque-38ipo"pyr. 
Zona�-<мУМВИЙ. 

'Zone equatoriаlє-см:уга рі&ннкова; 
". tempe~---<:. 380РotkИ}{OВa; 
%. troptcale-<:. помірна, 
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'. 
ПОR;\ЗНИR ;\СТРОНОМlчноl ВОМEНRJlЯПТИ. , 

(Лknя у!фаін('Ь},:их казо,,;-}' Jlpyгo~ стовпці ......... цОд3НО .. '18"mНсьКі иухери,p«nri.1і.,. 
;ІЄ UЇстuп.сЯ зана иззва .в ~·нрзJНf:'ь.кjn частииі Н(І.\lенндятура). ' 

А 

І Alcyon~-.-\.1bHi(lHa П. 
Аndromeda-Аюроие;ха І. 
Androrned::te :t-Cipax П. 
Alldromedae ~-~ipax 11 .. 
Аndronщlaе 7~A..'JCMQX П. 
AntJia-t:яок І. 
Арus-Лтах РайсьииА І. 
АquагіUS-80до.:ІіЙ І .. 
Аquі1а-Орел І. 

Corvus-I{'P\-'H І. 
t~tt'r-J'e.;c:x 1. 
(;ru."t-Xpecт І. 
Crux Austrinus ~ Х р«:т 
Суgnus .... : .. JJебїДЬ І. 

І 

ЛіВlIе"В1fl:fЙ [ .. 

Aqui!ae ':.~A.'Ь1'aїp ІІ. 
A .... -терТіВ""... І, 
A!go N'зvіs-f\орабе.'JЬ Арго І. 
Аl'іes-Варзн І. 
АгіеВз j-.Me~pti)l П, 
·Аl1гіgа-ВіЗНИf{. 
Аитіgзе "-Каnе.1Я П. 
Aurigae ~-·)tеШ·Ці.lі1tак П, 

в 

BootCS-ВЩОП:lС І. 
Вооіі!; I)~ApJ.:TYP ІЦ 
ВО!; Primigellius-Typ І. 

с 

с.н:.'luш-··Рі3('ЦЬ 1_ 
С:llцеJорагd.Йfs-іЮJрафа І. 
Сзп-сеГ-Р31і: І. 
Сl.шсгі !-Пресеne 11. 
СаН(':> Ye.m:ttici-·ГUliЧ$JШ І. 
С"1циm "'ЄlJаіісогит ~-Co&pma П, 
Callis :\fаjог-Л« ве:пшrrй І. 
(:'шіs. .\lйjогї'і !:I---Cipin 11. 
C:1nis )Ііпог-·-Пес ~lи.'JИЙ Н. 

С. )lїnщЬ :t-ПРОJ\іоu Н. 
(:..t�h·j(>ornUJO--l\о:юріГ І. 
Сl1гіnа-J'И:1Ь І. І 
t-;'\rjllac 1:1---f\'аI!Нn 11. 
CU$$iopeja~haccioneR І. 
(:енt:.tцгш;~J't"нтаIJР І. 
C(>phCUS--f\'ефеіі І. 
Ct'pllf'i l.�--rранатОва 11. 
C(.'",~-Hepepa і\'. , 
t:(;'tIlS~J'"T 1. 
СеН i'J-:ЧЄ(tИI}Р 11. 
Ceti "·-:tilllна П. 
С!tзщз(:!соn·-Хаяt".'1еон І. 
сіrcіnщ;·· .. -цярН:у.1Ь 1. 
слtumЬа _·Го."·б І. 
(:ота Веreоїсёs-}1:0С]J Берсні'l1fпі І. 
Соronа Au-..t.rina - ВіJ1ець Лівцсюшй І. 

С, Вorea1is~B, Пі!шічннй І. 
С<:гопзе Вoreali$ ~-Пс:р.'J]Jнз_JI. 

Суеni :::t-дЕ"tteб П. 
Сн~:пі ~-A.Tb6ipe() 11. 

D 
Delmо~-Жах IV (Марс). 
lЛlрhіпus-Де.lьфіи І. 
Dorado-itopaдo І. 
DгаСО-ДраИОIt І. 

а, 

Equ tllещ:-:lоша І. 
Нгidаnus-Ері.1аН І. 
Erj(lani ':.-АН:llрцар П. 
Eros--Epoc ІУ. 

F 
Роbos-Страх Iv' (~Iape). 
J;огпах~Горен І. 

Q 

GеШіnї--І1:ш;)нята І. 
(ieminorum :r-fiaСТQР П. 
(~emjnurum ~~ -П0,11ОНС П. 
СГU5-··а"ур:lSе:IЬ 1. 

н 
Нсгt'ulе"- .. Геj)m .. ,єе І. 
ІІогtQgjUI1l--ГQ;~tlIJJНЮ, І, 
Нуасl(:s--Гіи;щ І. 
Ну(lга-Л;чш І. " 
HYtltne ':.--.\',1ьфарт 11, 
I[y({rus~riиpa ~(a.1a І. 

Junо-Юнона І\'. 
JtI!Jpitcr --ЮПІТt'"{І' І\-". 

L 
l.ucerta-RЩЇfll,а І. 
!.3<'Ц.'; ).�ortis-·О;,Jеро С>!ерrn V. 
LЗСtl$ Somlliorum-O:repo СОнне 

ІІІ 

)!зre Aus~l~Mope Пїа!teUllе V. 
М. СПЯцт-М. Крп., У; 
М. Foectlnditat.is-M, Родюче V_ 
М Frigons-M. ХМО.'1."е У; 
м: HumboIdianum - М. ГумбоJ1I • .а;о~ 

ае у, 

М. НnЩоrum-М, BorJ.re V; 
М. Irnbrium--..'"d. Злив "V; • 
М. ').fargїnis-M. Снрайш:: \; 
(М. Neeta.ris-M. СоДО)),Ь"е \t;: 
ГМ Nubium-M. Х)ІІарке v; 
м: Orientale-M. Cx]1I,Rf; ". 
м Seren1't:atis-M. fiОt'Їдпе \1. 
~ TranquJ.Utatis-М. ТИхе- "\'. 
М. Vароrum-я. Пар"е V. 

Mars-Мapc rv. ... 
Mensa-ropa. СтО)ІОва І. -
Мeroщ:iш-М'РНУР IV. 
MiCft)$COpium-Юl'РОСl<Ofi І. 
МОМСЄri)$--О;"R:оріг І. 
Mu'sc.a-Myxa І. 

" :-';ерtunus-НenТУIІ IV. 
NortrJ.,Q-}{Оенцець [. 
Nubecu1a Major (Oorado) - Х-чарниа 
Вenпха [. І 

Nub~u1a Minor (Тцс.аnа) ~- Х'Чзриlt3 
Мапа І, 

о 

Ocєanus Pro<:eIlarum Океаll I3ypX.'Hw 

ВПЙ V, 
Oct.ans-Qкта,lТ І. 
Орhiuсhцs-3міє,;tераretlh І. 
Orion-Opioll І. 
Oгionis a-Бетейl'еЙ3е Н. 

О. p-Ріl'ЄЛЬ П. 
о. т-Бвл:ятрі.кс Н. 

р 

Pal1аs-Пamrада, IV. 
Palus Nebu1atum - I:)O.lOTO І:я.'JПC'l'е У, 
Р. Putredini$-'-S. ГЦ' 1Є V. 
Р. Somniі-Б. Сонце ,;. 

Раvо-Павич 1. 
Pegasus-Пєtае. [. 
Pepsi а-Марка6 11. 

Р. jj-.!Ileaт 11, 
р. "f-А.'Іьteвiб П •• 

РєrsеUS-І1ерсей 1. 
Р .... і '-lIIipфa.t< 11. 
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Pboen1x-Феrdце 1. 
P!ctor -Мamtp І, ІА 
Ptsce$--Р6І(і.п І. • 
Pisct$ Austrinus -' Риба ЛівдеН:ІІU Н. 

Р. Austrtni 4-фQ}otaJ.Iьtаат П. 
PI,lad<s-J:/дцtи І, 
Pleiol18.--l1.neАона 11. • 
Р!u_ІlЛyroи IV, 
Р'щw:natіс.а-СИОf; І. 
Роlar1s-Бігун:оаа 11. 
Puppis-К:opм.a. [. 
РУХ1S--}{~Ж1а~ [. 

R· 
Retieuium--сі'tШt [. 

s 
Sagitta-стрілв. 1. 
Sagittаrius..::.....с.трілець [. 
Saturnus--СаТУРR ІУ. 
'Scогріш-сиорm.ои: І. 
Scorpii "--АkYарt1t П. 
SсuIрtог-РlзЬ6ар [. 
Scutum Sobiesii ~ ЩИТ СоБЄ('ЬJ\оftl І. 
SeгреnS~~)1іл І. 
Sехtans-cet«::тзю- [. 
Sinus lridium--Затоиа J3eсе."}'~за '"'. 

S. Medii--3. с.."1";:ДИnRa \'. 

т 
Thuгus-Ви!\ [. 
Та.ші /X-АЛl:>.:tебарал -п. 
Тauri 1',-А.:1ьніона П. 
ТеІе$(':орішn-Дале},"Q.'JЇР І. 
Теrra-3емnл ІУ. 
Triangu�um-1"рИ!-.-утниn І. 

Т. Aust.rale-Т, Лівденн:нй 1. 
Tucana-1"у..ан І. 

u 
Uranu$-'УраJJ IV. 
Ursa Major-Se.'1.ме;UЩ1( Ве.lІІh"З І. 
Ursae Majoris с-Дубte 11. 

U. Majoris ~-Mc:paf; П. 
U. МИJ-оri;; j-Феrua П. 
О. Majoris -Меtрец п. 
О. Majmis І-А.1іот П. 
U, Majoris ~"':"'Мізар П. 
U. Majori5 1Т-А.;lЬR8Щ П. 
О. Majorїs 4. ~. 7, O:-Вj~·Вє.'JIf ... иfi І; 
U. Majori$ ::. -:. t.-ВіЙк І. 

Оrsз. Мїпоr-13e;t)JЄДИЦl( )fa.;J;(t І. 
Ursae Мinoris _Біryнова П. 

U. Mil1Qris ~-Коltaб П. 
U. Minorls {1, Т. і. ::-Ві:! )(а.'1»і. І. 

v 
Ven.US-Векера IV_ 

• Ve$ta-Вecra IV. 
Via l.aеtе.а-Дорога Мо.1.0"Оtз. 
V!rgo-Дiвa І." ,. 
Virginis а-Ноnос П. 
Viгgini.$ ~ВiJше~іятрlNС П. 
Vot4ns-J!eтtO'lRa 1. 
Vц\реcu!A-J!иСІІЧ"" І. 




