
pontként a fej méretének meghatározáséira is. A Tóba 1971a üs
tökös fény— és méretbecsléséhez az alábbi objektumok alkal
masak:

M 15 /gömbhalmaz, Pegasus/: RA = 21^2^ ,  Dekl.: ♦ll^*.
Fényesség: 6f2 magn. Átmérő: 18*.

M 2 /gömbh. Aquarius/: RA = 21:31, Dekl.= -1:03, 6,5 mg., 
1 7 *átmérő.

M 11 /nyilth. Scutum/: RA = 18:48, Dekl.= -6:20, 6,3 mgV, 
1 2* átmérő.

M 50 /gömbh. Capricomus/: RA = 21:38* Dekl.s -23:25,
8,4 mg.' 5,7f átmérőV

Kérjük az észlelőket, hogy a megfigyelési adatokat a TIT Urá
nia Csillagvizsgálójába /Budapest, I., Sánc u. 3/b/# 
ifj. Bartha Lajos nevére szíveskedjenek elküldeni, lehetőleg 
május végéig.’
/A berlini W.Foerster Csillagvizsgáló körlevele alapján./

A Jupiter megfigyelése /II.' rész./

Az óriásbolygó netán- és ammónia-felhőzete néha meglepően e- 
rős és gyors változásokat mutat. Ha rendszeresen és lehetőleg 
mennél gondosabban^ naponta több alkalommal készítünk rajzó
kat a Jupiterről, úgy gyakran lehetünk tanúi egy-egy sötétebb 
felhőrészlet, világosabb beöblösödés, esetleg két felhősáv 
közti.hid keletkezesének és feloszlásának.' /Lásd: Körlevelünk 
2V sz.-ban, a 3-5 lapon közölt leirást./ Mivel az ilyen rész
letek gyakran kisebb-nagyobb sebességgel elmozdulnak a környe
ző felhőzethez viszonyítva, megfigyelésünk akkor lesz teljes 
értékű, ha meghatározzuk a /földrajzi helyzet analógiájára ki
alakított/ Jovigrafikus helyzetüket, tehát szélességüket és 
hosszúságukat a Jupiter koordinátarendszerében. Tulajdonkép
pen már egy nagy gonddal és lehetőleg pontosan készített rajz
ról is leolvasható a Jupiter-rajzi /jovigrafikus/ szélesség 
és hosszúság, ám a legpontosabb rajznál is tökéletesebb ered
ményre jutunk, ha kimerjük a középmeridián átmenetet. Az ilyen 
észleléshez 6-8 cm-nél nagyobb távcső és egy jól járó, másod
percmutatós karóra már elegendő.

1. A céntrálmeridián átmenet. Középmeridiánnak /centrálme- 
ridiénnak/ nevezzük - és általában CM betűkkel rövidítjük azt 
a képzeletbeli észak-dél irányú vonalat, amely a bolygó északi, 
pólusán kiindulva áthalad a bplygókorong látszólagos középpont
ján és a déli pólusig húzódik.’ Gyakorlatilag ez az a felezővo
nal, amely a Jupiter korongját észak-dél irányban ketté osztja. 
Távcsőben szemlélve eléggé könnyen elképzelhetjük a Jupiter
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tátszó korongján a kelet-nyugat irányú "egyenlítő^ vonalat is. 
/Mindkét alapvonal helyének becslését nagyon raegkönnyiti, hogy 
a Jupiternél mind a tengelyhajlás, mind a pályasik hajlásszöge 
az ekliptikához igen csekély: az előbbi 1 ,3  fok, az utóbbi 3fl 
fok. Ezért a Jupiter korongjának látszó középpontja sohasem 
eshet távolabb az egyenlitőtől 4,4 foknál, északi vagy déli i- 
rányban./
A .1 ovigrafikus hosszúság meghatározásánál azt kell megállapi- „ 
tanunk| hogy valamely jellegzetes pont mikor halad át a cent- 
rálmeridiánon. Ezt a pillanatot becsléssel is meglepően pon
tosan meghatározhatjuk. Ha egy jellegzetes felhőképződményt, 
pl. egy a környéknél feltűnőbb sötétebb vagy világosabb fol
tot, jellegzetes beöblösödést veszünk észre a bolygó keleti 
félgömbjén, addi^ kell a távcsőben a Jupitert észlelni, amíg 
úgytűnik, hrgy eppenaképzeletbeli;centrálmeriaiánon tartózko
dik /tehát áthalad a középvonalon/.' Ekkor másodpercnyi pontos
sággal leolvassuk az órákat - vagy ha ketten dolgoznak együtt, 
úgy "Top" kiáltásra munkatársunk olvassa le az időt. Az idő
pontot Világidőben /U.T./ és tizedpercre jegyezzük fel. figye
lembe véve természetesen az óra késését vagy sietését is. Ha
plY a CM-átmenet ideje 17^ 18111 028, úgy kereken 17il8,0 Ü.T.-t
Jegyeztünk fel, míg 1711 18m 05®-nél az idő már 18:18,1 tJ.TV 
lesz /0 ,1 perc = 6 másodperc/,
Különösen jelentős a Nagy Vörös Folt/GEF/ centrálmeridián át
meneteinek meghatározása* Itt azonban nem egy időpontot jegy
zőnk fel, hanem lehetőleg hármat: amikor a GÉP elől haladó nyu
gati csúcsa érinti a CM-t, amikor az ellipszis alakú folt köze
pe halad át, és amikor a hátsó, keleti csúcsa érinti a CM-etY 
A három időadat középértéke adja a GKP központjának áthaladá
sát. A középérték számolásánál ügy járunk olf hogy az első és 
az utolsó időadat összegéhez a középső adat összegének kétsze
resét adjuk és az összeget néggyel osztjuk. Nagyobb kiterjedé
sű felhő-foltnál ugyancsak külon-külön megállapítjuk a kyugati 
és keleti csúcs áthaladását.’

2. A ,iovigrafikus hosszúság kiszámítása. Ha megfelelő táblá
zattal rendelkezünk, úgy a CM átmenetből kiszámolható az ob
jektum Jupiter-rajzí hosszúsága. /A magyar Csillagászati Év
könyv 5 -5 naponként, a "Kalender für Stemfreunde" mindennapra 
közli ezek értékét./ A táblázatok Öh világidőre azaz 1B Közép- 
Európai időre tüntetik fel, hogy.mely jovlgrafikus hosszúsági 
kör halad át a centrilmeridiánon.* A Jupiter hosszúsági köreit
nyugatról kelet felé, 0°-tól 359°-ig számozzák, jele:L. A Jupi
ter tengelyforgási sebessége azonban nem egyforma az egyenlí
tőn és a *arki övezetben. Amig a bolygó egyenlítője 9*1 SO^ofo 
alatt végez egy fordulatot, addig a 20°-os északi vagy déli 
szélességen egy fordulat időtartama 9*1 55111 40?fc. Ezért a boly
gón két hosszúsági beosztást használnak: az I. forgási rendszer 
/System 1.7 az egyenlitőtől kbV 15°-ig - a két fősáv külső pe
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reméig - terjed észak 11IV dél felé, a II# forgási rendszer 
/System II#/ a fősávoktól a pólusok felé terjedő részen hasz
nálható# Ilivel a Jupiteren nem jelölhető ki olyan fix pont, 
mint a földi kezdő délkör greenwichi null-meridiánja, nemzet
közi megállapodás alapján mind az I-es, mind a Il-es forgási 
rendszerben 0°-os hosszúságnak tekintik azt a jovigrafikus hosz- 
szúsági kört, amely 1897# július 14,0-kor /julián dátumban 
2 414 120,0-kor/ halad át a centrálmeridiánon# Ebből, a Sysv I# 
és H #  forgásideje és a Pöld -Jupiter helyzet áhpján számolják 
a 0*1 U#T#-ra a CM-en áthaladó hosszúságokat# Mivel azonban a 
Sys. II. forgási ideje 5 perccel több az I-énél, a két hosszú
sági beosztás egymáshoz képest elfordul, az I-es rendszer na
ponta közel 8°-ot előre siet a Il-hoz# Egy nap /24 óra/ alatt 
a Sys. IV 87799 fokot, a Sys. II# csak 870,3 fokot fordul el#
A hosszúság növekedése különböző időtartamok alatt:

Sys.lV Sys.II# Sys.I. Sys#II.
lh 36°,6 36?3 5° 3°0
2 73,2 . 72,5 10 6,1 6,0
3 10 9 ,7 108,8 20 1 2 ,2  1 2 ,1
4 146,3 145,1 30 18,3 18,1
5 182,9 181,3 40 24,4 24,2
6 219,5 2 17 ,6 50 30,5 30,2

Az 1 percre eső változás a Sys. I-ben 0,61# a II-ben 0,604 fok# 
Ezek ismeretében, a CM átmenet meghatározása után úgy számoljuk 
ki a mért objektum Jovigrafikus hosszúságát, hogy az adott nap 
0 órájának értékéhez hozzá adjuk az éjfél óta eltelt idő alatti 
szög-változást# Például a METEOR 2# sz#-ban az 5* oldalon kö
zölt IV ábránál látható, hogy a GRP csúcsa éppen érinti a cent-
rálmeridiánt; az észlelés időpontja pedig 1963* február 23» 17^ 
18^0 Ü.T# Ezen a napon 0*1 U#T#-kor a II. forgási rendszerben a 
113?6-os hosszúság volt a CM-en. Mivel közben eltelt 17^18^0, 
először hozzáadjuk ehhez az 1 órára eső változás 17-szeresétj 
113f6 ♦ /17x36,3/ = 113,6 ♦ 617,1 = 730,7. Mivel ez több /két
szer/ 360 foknál, levonunk 2 x 360 = 720-at,,tehát lT^-ko^a 
10,7 fokos hosszúsági kör volt a CM-en /a II. rendszerben/#
Ehhez adjuk még a 10 percre eső 6,0 és a 8 percre jutó 4,8 fo
kos változását: 10,7 + 6,0 ♦ 78x0,6/,= 21,5 fok# Ez a GRP csú
csának jovigrafikus hosszúsága a Sys. II-ben#
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A Nagy Vörös Folt hosszúságát mindig Sye# II-ben adjuk meg,
ugyan igy a két egyenlitői fősáv és a pólussapkák közti terü
leten levő más képződményékét is az egyenlitői zóna objektu
mait Sys# I-ben számoljuk# A "hidak” mindkét rendszerben szá- 
moláudók!

3# A képződmények visszatérése# Egyes hosszabb élettartamú 
felhők} és a Nagy Vörös Folt hosszabb ideig is látszanak és 
igy többszöri visszatérésükre is számíthatunk# A CM-átmenet 
ismeretében és a tengelyforgási idő felhasználásával megálla
píthatjuk, hogy mikor láthatjuk ismét az egye objektumokat#
Arra kell csak gondolnunk, hogy az egyenlitői zónában a ten
gelyforgás ideje kereken 10 perccel, a mérsékelt zónában 5 
percoel kevesebb 10 óránál# Az alábbi pédáb&n a GRF csúcsa 
febr. 25-én 17^'lö̂  U#T#-ban volt a CM-en# 26-án viszont már .

13mrre esik, ekkor azonban a Jupiter lenyugodott, mig a már 
sodik visszatérése: 3*1 1321 + lO*? t 5m = 08111 nappalra esik#*
Nem láthatjuk azonban 23^ 03m U#f#ban bekövetkező átmenetét 
sem /ekkor is lenyugodott már a,bolygó/ mig febr# 27-én reg
gel 8*1 56m-kor még nem kelt fel# így csak 27-én 18*1 53m U#T#ben, 
azaz Közép-Európai Jdő szerint egy órával később észlelhetjük 
újra a CM átmenetet#
Mivel az ilyen gyors számolás nem veszi figyelembe a pontos 
forgási idot? valamint a felszíni alakzatok elmozdulását, az 
előre kiszámított időpontnál legalább 30-45 perccel előbb kell 
kezdeni az észlelést1#

4# A jovigrafikus szélesség mérése# A Cm-en áthaladó alakzat 
hosszúságát időmérés"révén kúpjuk, A Jupiter-rajzi szélességet 
legegyszerűbben a bolygórajzokról mérhetjük ki a centrálmeri* 
dián mentén# A jovigrafikus szélességet éppen úgy számoljuk, 
mint a földrajzi koordinátákat: az egyenlítőt vesszük alapul és 
a pólusok szélessége 90° lesz# A mérésnél tehát a kelet-nyugat 
irányú "egyenlítő" vonal lesz a kiindulópont# Pontos millimeter- 
beosztású vonalzóval le kell mérnünk a kérdéses részlet távol
ságát az egyenlítőtől a centrálmeridián kentén,'valamint, û - 
gyancsak mn-ben a korong sarki rádiuszát# Ha pl# az egyenlítői
től mért d távolság 14,0 mm, a boly^ókorong r sarki felátmérő
je 22,5 mm, úgy a b jovigrafikus szelesség

sin b = d:r példánkban 14,0 : 22,5 = 0,622, 
ez megfelel sin 58#5 foknak# így, igaz, eléggé durva közelítés
sel, a szélességet is megkapjuk#
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