
Ennek alapján az előző példánál nyert fókusznyujtás és F/52-es fénye
rő mellett a Mars bolygóra:

t = 522 : / 40 • 25 / = 2704 : 1000 = 2,7 mp,

azaz kb. 3 másodperc, ha 15 DIN-es filmet használunk. Mivel a kiilső 
körülményektől függően a tényleges expozíciós idő megváltozik, aján
latos próbafelvételekkel eldönteni, hogy a kiszámitottnál kissé hosz- 
szabb, vagy rövidebb időt kell-e használnunk. Szinszürőt alkalmazva 
figyelembe kell vennünk az expoziciós idő szükséglet növekedését. Azt, 
hogy milyen mértékben kell növelni a kinntartást, a fényképészeti szű
rők foglalatán szokták feltüntetni.
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A mikrométerekről All, rész/
5. Mérés a ferde szálú mikrométerrel.
Az eddigiekben láttuk, miként kell az andráskereszt-mikrométert össze
állítani és a szálak Cp hajlásszögét meghatározni. Ennek ismeretében 
bármely ismeretlen koordinátájú Sx égitest égi helyzetét megmérhetjük, 
ha aközelében egy, de méginkább két, Sa és Sb ismert koordinátájú 
csillagot találunk, amely legalább térképen azonosítható. Jelentse:
T az Sa és Sx átmeneti idejének különbségét a mérőszálon, másod

percekben az I. mérőhelyzetben,
T* az átmeneti idő különbsége a II. mérőhelyzetben,
S az Sa ismert koordinátájú csillag deklinációja,
S f az Sx ismeretlen deklinációja,
ex az Sa ismert rektaszcenziója,
0<* az Sx ismeretlen rektaszcenziója.
Ez utóbbiak alapján:

A Í *  5 - S* ; * o<-x'

A kát objektum deklináció-különbsége lehetőleg ne legyen nagyobb az 
okulár látóterének felénél, rektaszcenziójuk pedig a teljes látómező
nél, azaz lehetőleg egyszerre legyenek láthatók.
Pektifikáljuk a szálat az I. mérőhelyzetben, és hagyjuk az Sa csilla
got, majd a mérendő égitestet áthaladni, miközben - pl. stopperórával - 
lemérjük a T időt. A mérést legalább 5 - 7  esetben ismételjük. Ezután 
átfordítjuk a szálrendszert a II. mérőhelyzetbe, és igy újból megmér
jük az átmeneti időket, megkapjuk a T* időértéket is. A T és T* több 
értékből középért.két számolva a két objektum koordinátáinak különb
ségét megkapjuk az alábbi képletből:

= 7,5 cos S' / T + T9/
A S  = 7,5 cos S / T + T V  tg tf

Mivel az Sa koordinátáit ismerjük hozzá adva a £  ti és A S értékeket, 
megkapjuk a keresett ismeretlen koordinátákat.
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Feltétlenül ügyeljünk arra, hogy az időmérést csillagidőben végez
zük ! Ezt vagy úgy érjük el, hogy az órát eleve csillagidőre szabályoz
zuk, vagy - ez biztosabb ! - a középidőben járó óra idejét át kell 
számolni csillagidő intervallumra. Ezt elvégezhetjük, ha tudjuk, hogy:
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