
jutnak nagy szerephez a videokamerák is , amelyek segítségével megpróbálják 
a Hold be- és kilépésének pontos időpontját meghatározni.

Néhány adatot közlünk 1990. július 22-re két finn nagyváros 
koordinátáira, hogy a napfogyatkozás megfigyelésére induló magyar amatőrök 
biztonságosabban választhassanak maguknak észlelőhelyet (1. sz. táblázat, 
6. ábra).

Mint látjuk, a legkedvezőbb megfigyelési lehetőség Joensuu közelében 
lesz. Júliusban általában derült szokott lenni az ég, s napközben a 
hőmérséklet akár a 3 0 -o t  is  elérheti. Néhány kisebb csoport idén július 
folyamán tanulmányozta a helyi viszonyokat Joensuu közelében a fogyatkozás 
szempontjából. Munkájuk eredményéről a Meteorban be fogunk számolni.

Összeállításunk a Helsinki Egyetem Obszervatóriumának ismertetője, a 
Kozmos 1988/2. száma (ford. Jávorka Ágoston) és Matti Suhonen levele 
alapján készült.

SZABÓ SÁNDOR

Hogyan állítsuk be távcsövünk osztottköreit ?
Ha valaki már osztottkörrel e llá tott távcsővel rendelkezik, akkor azokat 

be is kell á llítan i úgy, hogy bármely égitestet a "megadott" 
rektaszcenziójú és deklinációjú helyen ta lá lja  meg. Reméljük, hogy a 
beállítás nádszere többeket arra ösztönöz, hogy osztottkörökkel lássa el 
távcsöve tengelyrendszerét. Az ismertetésre kerülő módszer számos 
csillagászati könyvben már szerepelt, de talán nem haszontalan i t t  és most 
mégegyszer közreadni. A feladat az alábbi: adott földra jzi helyen 
határozzuk meg a helyi csillag időt, s adjuk meg a beállítani kívánt égitest 
adott időpontra érvényes pillanatnyi óraszögét!

A megoldáshoz a régebbi kiadású általános- és középiskolai földrajzi 
atlaszok és a Csillagászati évkönyv ad hasznos segítséget. A földrajzi 
atlaszból — Magyarország domborzati i l l .  fe lszín i térképéről — 
meghatározhatjuk megfigyelőhelyünk földrajzi hosszúságát (X) és földrajzi 
szélességét ÖC). (A meghatározott koordináták "pontatlansága" lényegében 
nem befolyásolja a távcső pontos beállítását.) A Csillagászati évkönyvből 
vegyük ki egy adott cs illag  — legyen ez például az a lfa  Per — 
rektaszgenzióját (cí) és deklinációját (cT). Szükségünk van még az adott 
napra 0 -ra  vonatkoztatott greenwichi csillagidőre (S ). Ezt a X= 0 -nál 
oszlopban találjuk meg.

Az adott időpontot számítsuk át UT-ra! Ha nem a nyári időszámítás van 
érvényben, akkor csak 1 órát kell — a feltehetően pontos órák által 
mutatott értékből — levonni, NYISZ esetén pedig kettőt. Ismernünk kell még 
a szoláris idő és a csillag idő közötti pillanatnyi eltérést (AS). 1 
szoláris nap alatt az, eltérés 3i56 . Tehát 24 n alatt 3m56S az eltérés, 
akkor 6 alatt 59 , 1 alatt 1 0 ,  6m alatt pedig 1s .
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Az adott földrajzi hely fokban megadott értékét váltsuk át órára, percre 
és másodpercre! (360 = 24n, 15= 1 , 1°= 4m, 15'= 1 , 1'= 45, 15"= 13 .)

Használjuk az alábbi egyszerű összefüggést! S= <*+t, ahol S a helyi 
csillagidő, az adott cs illag  rektaszcenziója, t a pillanatnyi óraszög. A 
fentiek alapján S= S +A+4S+UT, így S és ismeretében t= S- (A, azaz 
megkapjuk a keresett pillanatnyi óraszöget.

Vegyünk egy példát! Az alfa  Per rektaszcenziója: 3^23m29?8. Célszerű 
ezeket az értékeket az alábbi rródon írn i: 03-23-29,8. Legyen az adott hely 
Budapest: A = 19°= 01-16-00; az adott időpont 1988. december 6. 19-00
KözEI) . Ekkor Sq= 0̂4—59-59,2, ŐS= 00-02-57, mivel UT= 18-00-00. Tehát S=

04—59-59,2 
01-16-00,0 
00-02-57,0 

+ 18-00-00,0

23-77-116,2

A kapott értéket még nem érdemes átváltani, azaz a 60-as számrendszernek 
megfelelően fe lírn i, mivel az kivonásakor előfordulhat, hogy még vissza 
kell alakítani. így t= S-(X:

23-77-116,2 
-  03-23- 29,8

20-54- 86,4

Azaz t= 20-55-26,4. Tehát megkaptuk az alfa  Per aktuális óraszögét,

Ezután megkeressük az alfa  Per deklinációját, ez 49°49'16". Állítsuk be 
távcsövünket az a lfa  Per-re, majd 18-00-00 UT-kor a látómező közepére 
állítsuk be. Ebben az időpontban — ha a cs illag  változatlanul a látómező 
közepén van — rögzítsük a műszer mindkét tengelyét. Ezután az órakör 
osztását az aktuális óraszög értékre, a deklinációs kör beosztását az 
adott szögértékre állítsuk, s rögzítsük. Ezzel elvégeztük az osztottkörök 
pontos beállítását. (Természetesen a beállítás csak akkor korrekt, ha a 
távcső állványzata vízszintesen á ll , a tengelykereszt tengelyei merőlegesek 
egymásra, a műszer pontosan az égi póluson á ll  stb .)

Próbaképpen más kiválasztott csillaggal teszteljük le , hogy helyesen 
á llítottuk-e be az osztottköröket. A teszteléshez ille tve  az 
alapbeállításhoz nem javasoljuk a Polárist (mivel közel van az égi 
pólushoz), a Napot, a Holdat és a bolygókat sem. Ellenben, ha már a 
beállítás pontos, akkor lehetőség nyílik a nappali bolygóészlelésre is .

A fenti ródszer ford ított úton való alkalmazása — pl. egy csillag  
delelésének észlelése — lehetőséget ad a megfigyelőhely földra jzi 
hosszúságának meghatározására. Ezt azonban nem javasoljuk, mivel az ún. 
szabatos földrajzi helymeghatározáshoz igen pontos műszerek, nagy gyakorlat 
és több hónapos munka szükséges!

0RHA ZOLTÁN 
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