
Fókuszbant A csillagfedések /okkultációk/ észlelése

örvendetes módon, hónapról hónapra gyarapszik azoknak az a- 
matőrcsillagászainknak száma, akik többé-kevésbá rendszeresen 
foglalkoznak a Hold csillagfedéseinek, az okkultációk időpont
jának mérésével. Hz a nem túl bonyolult, kis távcsövei is vé
gezhető műkedvelő program sokáig nen tartozott a tetszetős 
népszerű megfigyeléso tárgykörök közé. A csillagfedések ész
le lése  valóban nen nyújt mutatós eredményeket.de annal hasz
nosabb a tudomány számára, Éppen ezért nagyon kívánatos, hogy 
mennél több amatőr próbálkozzon az ilyen észle léseikéi, annál 
is  inkább, mert az okkultáció megfigyeléséhez már 6-8 cm nyí
lású, 50-80—szoros nagyítású távcső is  megfelel /ezen kívül 
az észlelés csak néhány percet igényel, igy más munka mellett 
is  könnyen végezhető/. Jó, ha rendelkezésre á l l  egy stopperóra 
/Bizományi áruházban 300-400 ?t-ért kapható/, szükséges egy 
rádió, amelyen rövidhullám is vehető /ez jóformán minden ház
ban akad/, és egy pontosan beállítható, lehetőleg másodperc- 
mutatós kar-, zseb- vagy aszta li óra.
A Hold látszólagos -  és valódi -  égi mozgása igen bonyolult. 
Éppen a holdraketák korában nagyon'fontos a Hold ég i helyze
tének nagypontosságú meghatározása. A holdmozgás csak bonyo
lu lt .  soktagú matematikai -egyenlettel irható le ,  és éppen a 
kérdés bonyolódottságánál fogva az elméletoleg kiszámított 
helyzeteket mennél gyakrabban és pontosabban e llenőrizn i k e ll,
A Hold látszó égi helyzetének meghatározásában külön e ltéré
seket, hibákat koz a Föld forgásában fe llépő  szabálytalan
ság, valamint az a tény, hogy sem a Hold, sem a Föld tömeg- 
középpontja nem esik egybe az égitest mértani középpontjával,
A Hold égi helyzetének meghatározására igen pontos műszereket 
szerkesztette^ ám az ezekkel történő mérés hosszadalmas és 
bonyodalmas számoló munkát kivárt; Emellett csak kevés cs illa g 
vizsgáló foglalkozik az ilyen ún, asztrometriai feladatokkal; 
Közép- és Kelet-Európábán p l. csak Bécs, Belgrád és Pulkovó. 
Ugyanakkor azonban annak az időpontnak meghatározása, ami kor 
a Hold a Föld valamely pontjáról elfed egy-egy cs illagot, 
ugyancsak nagyon jó  értéket szolgáltat kísérőnk látszó égi 
helyzetére. Az ilyen amatőr észleléseket a nagy számolóinté
zetek, p l. a Greenwich-i Tengerészeti Hivatal Évkönyv Szol
gálata, vagy a Vf'a3hingtoni Tengerészeti Obszervatórium össze
gyű jti és feldolgozza.
Az okkultáció észlelés lényegében abban á l l ,  hogy tizedmásod- 
Derc pontossággal megállapítjuk azt az időpontot, amikor va
lamelyik cs illag  eltűnik a Hold mögött /belépés/, vagy k i
bukkan a holdkorong mögül /kilépés/. Az időpontokat a fényesebb 
csillagokra a jobb csillagászati évkönyvek -  és a Meteor is -  
k ö z li. Maga a jelenség a tizedmásodperc töredéke a latt za jlik  
le* tehát gondos figyelésnél pontosan rögzíthető. Az okkultá- 
CÍ08 táblázat alapján már perccel előbb elkezdjük f ig y e l
n i,  amint a Hold egyre jobban megközelíti a cs illago t, majd
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ziciószöge 321°, ugyanekkor a Hold északi pólusénak pozició -  
szöge az északi irányhoz +5° /ennyivel ha jlik  kelet fe lé/ .
Líost már valamilyen kisebb holdtérképen meghúzzuk az észak- 
-dél vonalat a korong központján át, és a középponthoz fekte
te t t  szögmérővel lemérünk északtól keleten át 321 + 5 s 326-
-o t. /Amennyiben a holdpólus poziciószöge nyugati, tehát mí
nusz elő jelű , úgy levonjuk az értéket./ A holdkorong peremen 
megnézzük, hogy ennél a szögnél milyem jellegzetesebb képződ— 
nénvek helyezkednek e l, és ide á llítva  a távcsövet, várjuk 
a kilépés Pillanatát. A táblázatokat egv-egv nagyobb helység
re, vagy csillagvizsgálóra számolják. Ettől keletre a fedések 
hamarabb következnek be, mig nyúgatra később. Erre is ügyel
jünk, mert p l. hazánk területén is  5 percnél nagyobb különb
ségek lehetnek a Budapestre kiszámított, és az egyéb helyeken 
ész le le t adatok között. Az időpontot legbiztonságosabban es 
1egegyszerűbben valamelyik un. időjeladó rádió adataival mér
hetjük. Ezek általában minden másodpercben egy-egy rövid síp
je lt  acr.ak, a kerek percekben egy- egy hosszabb /vagy kettő
zött/ je le t ,  a te lje s  órákat három bosszú je l le l ,  néha a je l  
kihagyásával adják. Nálunk az alábbi időjeladók vehetők a 
legbiztosabban x
O'.ÍA 2500 /Csehszlovákia/, 2,3 Megaherz = 120 m hullámhosszon,

1 kilowattal ad.
03L 5 /Pod^brady, Csehszlovákia/, 3170 kHz = 94,64 m, 5 kW.
DIZ Nauen /NDK/, 4525 kHz = 66,3 m, 5bW.
HBG Pran~lns /Svájc/, 75 = 4000 m* 25 kW.
Az időmeghatározás módszerei közül az alábbiak ajánlhatók!
1. A "szem-fül” módszer. Távcsöven át figyeljük  az okkultáció 
p illanatát, közben fü lle l  gondosan ellenőrizzük az időjeladó 
s ip je le it .  Célszerű, ha az időjeiekst fülhallgatóval vesszük.
* be- vasrv kiléoés pillanatában igen gyorsan elkezdünk magunk
ban szár.iini, egytől ötig, kb Ígyi"egy . .két. . .há.. .né.. .ö t ."  
I t t  egy-egy szám kb. 0,2 másodpercet je len t, Addig ke ll szá
molnunk, amíg a legközelebbi másodperc-sipszót meghalljuk. Ha
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p l. a "há", azaz háromig jutottunk, akkor 3 x 0,2 = 0,6 mp 
t e l t  e l.  Ezután gondosan számláljuk a másodperc je leket, e- 
gészen a percje lzésig . Ekkor az előzőleg percnyi pontosan be
á l l í t o t t  óránkon /kar-, zseb- vagy aszta li órán/ leolvassuk 
az órát és a percet -  erre nagyon ügyeljünk - , és ebből le 
vonjuk a számlált másodpercek és a számlálás értékét.
így  P l:
A te lje s  perckor leolvasott idő: 19  ̂ OO111 00?0
Az e lte lt  másodpercek száma: -  25»0
A magunkban számlált tizedmásodpercek: -______ 0,6
Az okkultáció időpontja: 18 59 34-,4
A tized-számolást ajánlatos másodpercmutatós órával gyakorol
n i, mivel a számlálás értéke személyenként kissé változik .
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