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Hogyan figyeljük meg a Jupiter Galilei-féle holdjainak 
az együttállásait ?

1980. őszén a bécsi Uránia és Planetárium vezetője,
H. Mucke úr meglátogatta a METEOR Szerkesztőségét, és az 
osztrák amatőrökkel közösen végzendő megfigyelési progra
mot ajánlott.

A program célja a Jupiter négy legfényesebb, úgyneve
zett Gelilei-féle holdjának a megfigyelése a holdak pályá
jának jobb megismerése érdekében. A megfigyelés lényege az, 
hogy azt az időpontot határozzuk meg, amikor két hold a 
legjobban megközelíti egymást.

A gondosan végzett amatőrcsillagászati megfigyelések 
nagyon értékesek, és előnyük, hogy már kisebb távcsövekkel 
is elvégezhetők. Miért könnyű ez a program?:

- Mert nem kell hosszasan keresgélni a tájat.
- Mert az előre megadott konjunkciós időpontok is
meretében előre kiválaszthatjuk a nekünk megfelelő 
észlelési időpontokat.

- Mert a program kevéssé érzékeny az időjárási viszo
nyokra.

A legfőbb követelmények
Megfigyelő távcsövünk legalább 5 cm-es legyen. Óragép 

nem kell, de célszerű valamilyen egyszerű állványt használ
ni. A használható nagyitás 100 x-os közelében legyen. Hasz
nos, ha van egy fonálkereszttel ellátott okulárunk, de ez 
nem alapvető követelmény. A megfigyeléseink időpontjait 
legalább egy-két másodperc pontossággal kell ismerni. Ezért 
célszerű egy - a rádió pontosidő jelzéseihez igazitott - 
stopperórát használni. Ha ez nincs, egy másodpercmutatós 
karóra is megfelel, de a megfigyeléstől számitott legrövi
debb időn belül állását a pontosidő jelzéssel össze kell
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hasonlítani és a megfelelő korrekciót el kell végezni. A 
megfigyeléseket könnyítik a holdak jelenségeinek alábbi 
táblázatai. A megfelelő észlelési viszonyok biztosítása 
érdekében célszerű egy kisebb, forgatható csillagkép se
gítségével a Jupiter legkedvezőbb helyzeteit kiválasztani.
Mikor van együttállás?

Két jupiterheld akkor van együtállásban vagy konjunk- 
cióban egymással, ha az alábbiakban megadott derékszögű 
koordinátarendszerben megegyeznek az X koordinátáik

A derékszögű koordinátarendszernek a középpontja a 
Jupiter korongjának a középpontja. Az X tengely a Jupiter 
egyenlítőjével párhuzamos, a pozitiv irány nyugat felé, a 
negatív pedig kelet felé mutat. Az erre merőleges Y ten
gely északi irányban pozitiv, déli irányban pedig negatív,

A tengelyeken a távolságegység a Jupiter korongjának a 
sugara.
A megfigyelés végrehajtása

Fonálkeresztes okulárral a konjunkció időpontját a 
következő képpen határozhatjuk meg.

Forgassuk az egyik szálat a Jupiter egyenlítői sávja- 
ival párhuzamos állásba, ez lesz az X tengely. A képet úgy 
állítsuk be, hogy a megfigyelni kívánt holdak közül az 
egyik az Y irányú szálon legyen. A megfigyelés ideje alatt 
mindvégig tartsuk ezt a holdat a szálon. Az együttállás 
időpontjában mindkét hold az Y irányú szálon látszik.

Ha nincs fonalkeresztünk, akkor is elvégezhető a meg
figyelés, de nagyon kell ügyelni a jó becslés érdekébon a 
megfelelő fej tartásra.
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A megfigyelést az előre számított időpont előtt egy 
jó negyed órával célszerű elkezdeni. A konjunkció előtt a 
feljegyzett időpontokat./-/ jellel, a konjunkció időpont
ját /!/ jellel, a konjunkció utáni időpontokat pedig /+/ 
jellel jelezzük.

A konjunkció időpontjának meghatározásához a /!/-val 
jelzett időpontokat, valamint az ezek előtti utolsó /-/-je
lű és az ezeket követő első A-/-jelü időpontot adjuk össze 
és az eredményt az összeadandók számával osszuk el. Az igy 
kapott adat a konjunkció időpontja. Ennek megbizhatósága 
csak akkor ellenőrizhető, ha megadjuk a közepes hibáját is. 
A közepes hiba kiszámítására a következő képletet használ- 
juk. ------------------

m = V [v2] / [_n ( n-ljj
Ahol az m a közepes hiba értéke, a v pedig a megfigyelési 
időpontok,valamint a konjunkció időpontjára kapott időada
tok különbsége.
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Példa
Az 1/4 jupiterholdak konjunkciójának megfigyelése 

1976.okt.14-én. Az előre megadott időpont 23h56,2m KEI. 
Első megfigyelés: 23h24m 
A megfigyelt időpontok: 23^ 41m

23 46
23 50
23 52 10s -
23 53 15 -
23 54 15 -
23 55 35 ! felhasználandó
23 56' 45 ! adatok
23 57 50 +

A konjunkció időpontja középértékének kiszámításához 
célszerű az adatokat tizedperc pontossággal megadni.
23h 54m 15s - 23h 54,25m
23 55 35 - 23 55,58
23 56 45 - 23 56,75
23 57 50 - 23 57,83
középérték: 23 56,lm/n = 4 megfigyelési adat alapján/
n ,/n-l/ = 12
A v értékek kiszámítása: „ 

v
54,25 - 5 6 , 1 = -1,85 3,4225
55,60 - 56,1 = -0,50 0,2500
56,75 - 56,1 = +0,65 0,4225
57,83 - 5 6 , 1 = +1,73 +2,9929

Az eredmény tehát: Az 1/4 holdak konjunkciójának időpontja 
23h56,lm + 0,8m KEI.

A további feldolgozás megkönnyitésére kérjük a meg
figyelési adatokat teljes sorozatukban közölni, a kiszámí
tott középértékekkel együtt.
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A számolások megkönnyitése érdekében a következő táb
lázat a másodpercek átszámítását adja meg tizedpercekre.
s l  2 3 4 5  6 7 8 9 10

m 0,017 0,033 0,05 0 , 0 6 6 0,083 0,01 0,117 0,133 0,15 0,167

s 10 20 30 40 50 60

m 0,167 0,333 0,500 0,667 0,833 1,000

A megfigyelési adatokat a METEOR cimére kérjük elküldeni. 
Megfigyelési adataink mellett tüntessük fel a távcső leg
jellemzőbb adatait és az időmérés módját is.
Pl. Fekete Péter Göd loo/1200 REFL. 112X karóra+rádió

Jupiterhold-konjunkciók 1981-ben

1,2,3,4 a jupiterholdak sorszáma. Az utolsó oszlop a 
holdak legkisebb szögtávolságát adja meg. A + előjel azt 
jelenti, hogy az első hold van északra, - az első hold van 
délre.
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