
______ Szimultán meteoradatok feldolgozása____

Az utóbbi évekbeli - elsősorban a központi szervezésnek kö
szönhetően - elterjedt a tervszerű szimultán meteorészlelés.
A MMTÉH szimultángyanúa észlelési gyűjteménye egyre gyarapodik. 
A dagadó anyag ezükségeasó tett egy gyorsan működő, nagy 
adatmennyiséget is kezelni képes, megbízható módszert a való
ban szimultán meteorok kiválogatására.

A korábbi próbálkozások sok papírmunkával jártak, segéd
eszközként pedig csak zsebszámológép, vagy néhány tucat lépésig 
rogramozható kalkulátor Jöhetett szóba. Napjainkban az amatőr- 
eillagász körökben is egyre népszerűbbek a személyi számitó- 
;pek. Néhány olcsóbb tipus egyre többek számára válik elérhe- 
.évé. Ezek a kis számítógépek ideális eszközök a tömeges ama
tőr megfigyelési adatok rendszerezett tárolására, és további 
feldolgozására. A szimultángyanús meteorok listájáról történő 
kiválogatást, és a valóban szimultán meteorok néhány jellemző 
adatát számoló program Microdrive, és sornyomtató perifériák- 
al ellátott Sinclair ZX Spectrum 48K-os gépre készült. Az 
gyik változat teljes listáját, és a részletes algoritmust a 
ésőbbiekben szintén közreadjuk, de itt csak a számitás vázla- 
át mutatjuk be. Ezzel a célunk, hogy a programozásban már 
,ártas és egy kis önálló munkától sem visszariadó csillagász 
szakkörösök, számitógéppel rendelkező amatőrtársak maguk pró
bálkozzanak a feladat végső megoldásával. Ebben segit ez az 
útmutatás, amely jó számítási ©rakorlat lesz sokak számára, eset^ 
le^ újabb ötletek elindítója.

A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA

Álljon /feküdjön/ tetszőleges "n" számú, egymástól távol 
eső helyen egy-egy megfigyelő /csoport/. Az egyes helyekre 
vonatkozó adatokat ezután mindig alsó f,i”, vagy "j" indexszel 
különböztetjük meg /i, j = 1,2,3 ...» n/. Az egyes észlelő
helyek földrajzi szélessége, hosszúsága, és tengerszint fe
letti magassága /  i *  & i »  bj_/ ismert. Most egyszerre két 
észlelőhelyet tekintsünk /az "i", "j"-t/. Az ott elhelyezkedő 
megfigyelők időben egyszerre meglátnak egy meteorfelvillanást.
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A t  felvillanást időtartamot és a kihunyást jellemző "t7" időt 
UT-ben. Ez utóbbiból a naptári dátum és a földrajzi hosszú
ságok ismeretében kiszámolják a helyi csillagidőket: ,

^ E , i ? ^F,j* ^Ejj* Keressük: a feltűnési- és eltűnési
pont földfelszíni vetületének földrajzi koordinátáit, felszin 
feletti magasságukat, a képzeletbeli felszinre érkezési pont 
földrajzi-, illetve’ a valódi rád* .spont égi koordinátáit, és 
végül a becsült tömeget.

KÖZELÍTŐ FELTEVÉSEK
A meteor mozgását befolyásoló földi gravitációs teret, és 

a légköri közegellenállást nem vesszük figyelembe, a meteor 
látható pályája egy egyenes, amelyen "v" átlagsebességgel 
egyenletesen mozog. Ezek a feltevések megengedhetek, hisz a 
várható észlelési hibák jóval felülmúlják az előbbiek miatti 
hibákat.

A MÓDSZER VÁZLATA
A több helyről látott meteor természetesen csak egyetlen 

felvillanás!-, és eltűnési ponttal rendelkezik a térben. Ezek 
megadhatóak geocentrikus derékszögű koordinátarendszerben 
/Id* !• ábra/, a megfelelő koordináták: 2p , Yp , Zp ; és X^,

Yg, Zp. Először ezeket 
találjuk meg eljárásunk 
során. Az észlelők által 
feljegyzett oc f -azö- 
gek nem mások, mint olyan 
szférikus polárkoordináták, 
amelyek origója az adott 
észlelőhely, és pólus
iránya párhuzamos a Földünk 
forgástengelyével /lásd

1. áora/. Egy pont egyértelmű ábrázolásához még szükséges 5



egy harmadik polárkoordLnáta ist nevezetesen a pont origótól 
való távolsága /rádiusz/. A problémánkban ez a fel-, illetve 
eltűnési ponttól az észlelőig húzott egyenes szakasz hossza. 
Legelső, és egyben döntő lépésként ezt kell meghatároznunk:

1. lépés /ld; 2. ábra/iTételezzük fel még egy pillanatra
ismertnek a fel-, és eltűnési pontok egyes észlelőhelyekhez
húzott rádiuszvektor-hoBszét, azaz a .-két és .-két.r,i ^ n*l

Térjünk át a topocentrikus 
$  , , S’ koordinátákról

az ún. topocentrikus derék
szögű koordinátákra /ezen 
koord.rendBzer origója a 
tekintett észlelőhely, tenge
lyei párhuzamosak a geocent
rikus ekvatoriális derékszö
gű koordinátarendszer ten
gelyeivel.

v  xJT-xrfet./**/5*'); y Z ’ & ( s » j * * / s* ) )  C * 2 * ( & , * * , * « ) .
/ugyanigy az eltűnési pontra, csak ott az "F" helyett "E" 
indexes mennyiségekről van szó/. A függvénykapcsolatokat csak 
szimbolikusan Jelöltük, és általában később is igy teszünk.'
Az / ! /  konkrét alakja bármely szférikus geometriai, vagy 
szférikus csillagászattal foglalkozó könyvben.megtalálható.

2. lépés: Egyenes vonalú eltolással az egyes "i” helyekről 
észlelt topocentrikus derékszögű koordinátákról áttérünk a 
geocentrikus derékszögű koordinátarendszerre: /A továbbiakban

*f,r rj /
/2/ ( x r j tfij'íl, íi)} Jr,: - h) )

/az eltűnési pontra hasonlóan/
3. lépés: Ha tényleg ugyanazt a meteort látták minden hely

ről, akkor a feltételünk:
/3 / I 'á,’: ~
/eltűnési pontra hasonlóan/. A /3/ egyenletrendszer minden 
különböző i«.1 párosításra felállitható. és mindegyik egyenle-6



tépek két oldalán a ^ P,i* ? p j keresett ismeretlen rá
diuszértékek találhatók!

Két ismeretlen, három egyenlet. Mindhárom egyenlet azonos 
alakú egy /3a/ J/s SA'Xs + & elsőfokú egyenlettel.
/s=l,2,3./ Hálunk a;b = $r,i/$F,j !

Minthogy a hibákkal terhelt, észlelt mennyiségeket tar
talmazó zg, yg mennyiségekhez nem található olyan "a”, "bn 
értékpár, hogy a hármas egyenletrendszert pontosan kielégít
hessük, ezért a legkisebb négyzetek módszerével oldhatjuk meg
a ? ?  i» $ P 9j-k:re a e§3renletreEldazert» így minden i,j 
észlelohelypárositáshoz találunk legvalószinübb £
rádiuszt /az eltűnési pont esetére hasonlóan/.

4« lépés: A most már tényleg ismert " £ " értékekkel / ! /  
és /2/ függvénykapcsolatok alapján minden i,j párosításhoz 
kapunk kissé különbBzó X ^ ,  ; íp>i, Tp>., ; Yp>i, Ip>j ;
ZP,i» ZP,j /el1:ÜD®si pontra is hasonlóan/ koordinátákat. Átla
golások után megkapunk három legvalószinübb koordinátaértéket 
a feltűnésre: Xp Yp, Zp /geocentrikus ekv. derékszögű koor
dinátarendszerben/. Ugyanigy eltűnésre: Xg, Yg, Zg.

3. lépés: Kis geometriai megfontolás után /ld: 3. ábra/ 
megkapható a felvillanás, és a kihúnyás térbeli pontjának föld
felszíni vetületének földrajzi hosszúsága és szélessége:
/4/ f,- ip, ( x f/ ÍF, ( x F,

/ hasonlóan/
6, lépés: a meteor egyenesnek 
tekintett pályájának földfel
színnel való metszéspontjának 
/döféspont/ geoc.ekv. derék
szögű koordinátáinak /Xg.Y-j, 
ZD/ kiszámolása. Erre a fel
tételi egyenletrendszerünk:
/5/ 4
/£/ .*Llx-£, -221Ü. . lilli.

**-*.

/



Az /5/ a gömb alakúnak tekintett Pöld felületének egyenlete, 
a /6/ a két pontjával megadott egyenea egyenlete /két egyen
letre esik azét/. Ezek közös megoldását keressük. Nehézség 
nélkül adódik a három koordináta. A / \ /  segitségével pedig a 

D, D földrajzi koordináták í b .

7. lépési A /2/ formulái. szerLnt a döféspont topocentrikus 
koordinátarendszerében érvényes X*°g, Y*°P, Z*°g koordinátái
az eltűnési pontnak kiszámolhatéak. Ezekkel pedig megkapható 
a valódi radiáns <*, S' -ja: /7/ tg * val(5di ra(J#,

^valódi rad.= ain *  valódi rad'ZE,D/YE°D*
8. lépés: Az átlagsebesség és a tömeg becsült értékének 

asámoláea: /8/ T 2 + 2 + ^  2 _ A  t-X

/9/ ^  - C, ■ 2*1 4r- t - 3;$3S

ahol $:

Az utóbbi két formula fizikai megfontolásokon alapuló ta
pasztalati összefüggés. A felsorolt irodalomban felkereshető. 
A a meteor csúcsfényessége magnitúdóban, y az átlagse
besség km/s-ban, ekkor a tömeg valószinü "a,." értéke grammban 
értendő.

Ezeket a jellemző adatokat kaptuk meg a programból. Nagyon 
pontos szimultán megfigyelésekből lehetne még a Naprendszer
beli pályáját számolni a vizsgált meteornak, azonban az eddi
gi amatőr vizuális meteorozás kb. fokpontosságú adataiból 
teljesen értelmetlen dolog. Komputerünk perifériákkal való 
ellátottságától függően több változatban irható meg a prog
ram. Elsősorban az adatbevitel és kihozatal szempontjából.
Ha csak magnónk van a ZX Spectrumhoz, billentyűzetről INPUT- 
okkal vihetjük be a kezdő adatokat, vagy sok adat esetén ka
zettáról, azon előzetesen a program után elhelyezett adattöm
bökből. Az adatok célszerűen a képernyőre viendők. Microdrive 
és nyomtató esetén jóval kényelmesebb a helyzet: egymásután 
sorszámozott "nevű", avagy egyetlen nagy adatfile-ban elhe-



lyezzük kellő sorrendben az adatokat és az eredményeket a sor- 
nyomtatótra küldjük, illetve egy eredményfile-ba, későbbi 
felhasználás végett.

Jelenleg használt variációnk szerint az egy szimultán me
teorra eső feldolgozási idő 2-3 észlelőhelyes esetben, a nyom
tató működési idejét is beszámolva 56-58 másodperc. A szimul
tán kiválogatás aszerint történhet, hogy valóban szimultán 
meteor észlelési adatai reális falsain feletti magasságokat, 
pályaalatti pont-koordinátákat eredményeznek, mig nem valódi 
szimultánra látványosan "rossz" értékeket kapunk /pl. -6 5 km 
felvillanási magasság, -56° eltűnési pont alatti földrajzi 
szélesség, ami Magyarországról látott meteornál elképzelhe
tetlen stb./.

A program teszteléséhez kézzel végigszámoltunk egy képze
letbeli meteort, Baja-Szeged észlelőhelyekkel. Javasoljuk 
a fentiek után a programot "mégiscaak" elkészitő amatőrtár
saink számára szintén tesztelésre ezeket az adatokat, mint
hogy számitott meteor lévén nem tartalmaznak a bemenő adatok 
észlelési hibákat. Tehát:

1. észlelési hely | 2. észlelési hely

Ezek után programunk megbízhatóságára álljon itt az eredeti 
eredménylista /a megfelelő adatok mellett a beállított 
várt értékek/:
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VÁRT ADATOK:
... /46°200000 /
... /19°679994 /
... /120 km /

... /47?000000 /

... /19?879994./

... /55 km /

... /47?702o06 /

... /20Í060672 /

... /5Í4195739 /

... /-7°5728b2 /

... /8.012775 /

... /37.439069 /

Tehát a csonkítások következtében keletkező kicsiny hibákkal 
együtt is mondhatjuk, hogy észlelési hibák nélkül tökélete
sen visszaadja a program az eredeti adatokat. Nézzük most már 
’’élesben” is a működését!

Egyetlen példa: a jelenlegi feldolgozás középpontjában 
lévő P*83, azaz a Kajdács-Kapósvár-Dombay tő meteortábor 
szimultángyanús anyagának 54. számú példányát nézzük meg 
/mindhárom helyről látták/.

Adatok: valódi szimultánnak a Kajdacs-81., és Dombay-l/O. 
meteor bizonyult. Időpont: 1983. VIII. 11/12. 23il37m22s

Kajdacs elfogadott földrajzi koordinátái: 1/ = 46°34'
1= 18°35 ’ h=105 m

Donbay-tóra elfogadottak: ü>= 46°09’
j_q°23* 4=150 m

KaJdacsról: = 2h45m +64° o^, S*E = 4h10m +72°
Bombay-tóról: cc?, cTp = 4h30m +72° <x3, 5~3 = 7h00m +72°

És a kapott eredmények a fenti változatú formátumban, amit 
persze mindenki saját szándéka és izlese szerint formál
hat át:10



F EL T ŰNÉS F O L D R . S Z E L = 4 7 . 25 FŰK 
F EL T ŰNÉS F O L D . H 0 5 S Z = 1 9 . 2 4  FOK 
FEL T ŰNÉS MAGASSAÜA=118. 9 KM

ELT UNES F O L D R . S Z E L = 4 7 . 11 FOK 
ELT UNES F 0 L D . H 0 S S Z = 1 8 . S ó  FOK 
EL1UNES MAGA3SAGA=67. 8 KM

DÖFÉSPONT F O L D R . S Z . = 4 6 . 9 3  FOK 
DÖFÉSPONT F O L D R . H O . = 1 3 . 3 5  FOK

ALFA VALÓDI  RADIA'NS = 1 . Ó  H 
DELTA VALÓDI  RADI ANS = 5 2 . 0 2  FOK 
T 0ME ü E = 7 3 . 1  GRAMM 
A T L . S E B E S S E G = 2 0 . 2 1  KM/S

UTÓSZÓ

Jelenleg a központilag nyilvántartott /főleg 1983-beli/ 
szimultángyanú3 meteorlista átvizsgálása folyik. Ebben, és 
a program futtatásában, a mikrodrive-os változat formai to
vábbfejlesztésében Borkovits Tamás és Pólyák József segéd
kezik, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetét mondani. A 
munka befejezése után be fogunk számolni az eredményekről.

Azt viszont mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy amig 
az emberi reakcióidőt, megfigyelőképességet és emlékező 
memóriát, arány- és fényességérzéket felhasználó vizuális 
észlelések szimultángyanús meteorjait számolgatjuk, addig 
az egész feldolgozásnak csupán hozzávetőleges tájékoztató jel 
lege van. A szimultán meteorok valódi adataiból, amit a prog 
ram ad, bármilyen következtetést levonni valóságos esetre 
hiábavaló lenne. A fő problémák: a szögpoziciókat emlékezet
ből ábrázolják az észlelők, néha másodpercekkel az egész je
lenség után. De a bizonytalanabb égi arányérzékelés miatt 
már az égen is néhány fokos hibahatáron belül tudják megha
tározni a felvillanás és kihúnyás egyébként is bizonytalan 
pontját. Ráadásul szimultán észlelésről lévén szó, az egyes 
észlelőhelyek pozíciós hibái még le is ronthatják egymást.
Az észlelési hibákkal szemben legkevésbé a földfelszíni ve- 
tületek koordinátái érzékenyek: az összes észlelt szögadaí



-1 -03 hibával való ellátása csak 0.04-0.4. %-os relativ hibát 
eredményez. Vizsgálataink szerint legérzékenyebbek az észlelé
si hibákra a valódi radiáns koordináták /±l°-os hibáknál minta 
meteorunk valódi radiánspontjának deklinációja 45.2 % relativ 
hibával adódott/, és a felszín feletti magasságok /Íl°-os hi
báknál 2-6 %-os, azonban Í0?5-osaknál csak 0.8-3.5 %-os, és 
±10*-eseknél már csak 0.2-1.1 %-os relativ hibák adódtak ér
tékükben/.

Mindezek alapján csatlakozunk azokhoz, akik már eddig is 
szorgalmazták egy rendszeresen szimultánozó fotós-amatőr há
lózat létrehozását. Kérjük edzett meteorfotós amatőrtársainkat 
hogy vállaljanak részt egy ilyen fotós szimultán hálózatból. 
Elsősorban a szimultánozási időpontokban, az egyes észlelőhe
lyekről azonos időkben fotózandó égi területekben kellene 
megegyezni, a minél kisebb poziciós hibák kedvéért azonos ér
zékenységű filmre, és lehetőleg azonos tulajdonságú optikákkal 
dolgoznának egy ilyen hálózat tagjai. A negatívokat központi
lag, azonos módszerrel, ugyanazon berendezéssel értékelnék 
ki. Szt a mikroszkópos kimérési munkát könnyítené a fotózás
sal párhuzamos vizuális figyelése az adott égterületnek. Egy 
ilyen kialakuló rendszerben szakkörünk vállalná a negatívok 
kimérését egy csillagászati poziciókimérő műszeren. Jó lenne, 
ha ezzel kapcsolatban minél több vállalkozó kedvű fotós ama
tőr társunk elgondolkozna. Minél több tartalmas hozzászólást, 
ötletet és részvételi szándékról árulkodó jelentkezést várunk 
levélben - vagy az alábbi cimre, vagy Spányi Péter nevére 
/lásd a korábbi Meteor-számokat/.
% Továbbá várjuk a lenti cimre mindazok levélbeli jelentke

zését, akik észlelési anyagában valószinüsithetően szimultán 
meteor adatok vannak, és még feldolgozatlanok. Várunk más 
elvekre alapuló, ötletes szimultán feldolgozó számításokat 
és tesztelés, Ö3szehasonlitás kedvéért mások programjaival 
futtatott meteorok végigszámolását pedig szivesen vállaljuk.
A program teljes leközléséig is kitartó próbálkozást és sike
res feladatmegoldást kivárunk.
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