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(Fölolvastatott a M. T . Akaclemia III. osztalya~ak 1885. evi jan. 19) . 

A megfigyelesek szama ez elmult 1884-ik evben eleg cse
kely, a minek oka reszben a vegnelkül kedvezötlen idöjarasban, 
tovabba ott is keresendö, hogy Kövesligethy observator ur a 
becsi egyetemen doctori vizsgajat tette le, s az elökeszü
les altal kisebb-nagyobb mertekben vissza lett tartva szakszerü 
foglalkozasat61; mindehhez meg hozza jött 31zon körülmeny 
is, hogy aprilis vegen a 6 hüvelykes refractor allvanyat (egy 
Dr. Schröder-fele gyönyörü 91/ 2 hüvelykes ezüstözött üveg -tükör
rel) egy keletkezöben levö magancsillagda szamara, melynek 
azonnal szüksege volt egy müszerre, Rajnai-Poroszorszagba 
eladtam s ilyenforman a müszert mar majus masodik feleben 
leis kellett szerelni az elpakolas miatt, minek folytan a 6 hüvely
kes refractor szetbontva allott allvany nelkül a physikai cabinet
ben, hasznalatlanul mindaddig, mig okt6ber vegen annak uj 
allvanya T. Cooke & Sons angol czegtöl Yorkb61, meg nem 
erkezett. 

1 
M. T. A.K, f.:RT. A MATH. TUD. KÖREBÖL. 188.3. XII. K. 2. SZ . 
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2 KONKOLY MIKL6S. 

Az uj requatorealis allvany nemely csekely elteressel ugyan 
az, mint ahogy az leirva s abrazolva van a "Napfoltok es nap
felületenek megfigyelese 1884-bern czimü ertekezese'm.ben, de 
sokkal nagyobb kiadasban, a mig amaz egy 41/ 2 parisi hüvelyk 
nyilasu es 41/ 2 lab gyutavval bir6 objectiv tavcsövet veszi fel, ez 
egy 6 parisi hüvelyk nyilasu es 6 parisi lab gyutavu targylencse, 
sokkal masszivabb es nehezebb tavcsövet hordozza. 

Az requatorealis szinten valtoztathat6 sarkmagassag beallit
hatasra van keszitve, s minden földrajzi szelessegre hasznalhat6 
az egyenlit6töl körülbelül 7 5 ° szelessegig. Az öntött vas laba 
azonban ket darabb61 van keszitve, s a közepen negy erös 
csavar segitsegevel összeillesztve. Ugyanezen a helyen törtenik 
a müszer azimuthalis correcti6ja is, a·'mi oly egyszerü, mint 
gyakorlatias. Az oszlop minden lapja a leggondosabban eszter
galva van, s ilyenforman a.z azimuthalis correctio a legkönnyebb 
m6don eszközölhet6. 

Az 6ramü az oszlop fels6 reszere van er6sitve, a mely min
den tekintetben ep olyan, mint az emlitett ertekezesben leirt 
müszer melle adott 6ragep, azon különbseggel, hogy a független 
finom mozgas ezen nincs rea alkalmazva, mert az a tavcsö
allvanyon magan törtenik, mas m6d szerint. Ez azonban igen 
sokkal nagyobb s erösebb, mint az emlitett. 

Elter ezen allvany mega masikt61 abban, hogy a napi moz
gas ertelmeben az 6ragep nem egy quadrans altal hozza a müszert 
'mozgasba, hAnem egy teli kör altal, melynek kerületebe van egy 
vegtelen csavarmenet bemetszve. Ezen kör mindenkepen szaba
don forog a polaris tengely felsö vegen, s nem is fäkezhetö rea 
semmi tekintetben sem. Forgasat csakis az gatolja meg, hogy 
az 6ragep altal ba.jtott vegtelen csavar, kerületen lev6 csavar
fogakba nyul bele, nyugv6 allapotaban. 

Ezen kör "köldökere» ("Nabe») rea van egy segmentum 
illesztve, mely arra tetszes szerint ket par szorit6 csavar altal 
rea fokezhet6. Ezen segmentum rea fekezese a kerekre a földröl 
törtenhet ket rudacska segelyevel, melyhez mindenkor kenyel
mesen es j61 hozza lebet ferni, s a kerületore szinten egy csavar
menet van bevagva, melynek vegtelen csavarja a tavcs6 ocular
vegetöl mozgathat6 egy kulcs segitsegevel, Repsold mintaja 
szerint. A vegtelen csavar agyazatai a declinatio-tengely tokjan 
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v:annak felerösitve, s igy ha az emlitett segment nincs rea fäkezve 
-a tele körre, akkor a müszert szabadon lehet mozgatni, mig az 
megakad, a mint az rea lesz fäkezve, s ha az 6ragep meginditta
iik, akkor az viszi a kört, s ez, mivel rea van fäkezve, a segmen
tet, a segmentet pedig egy vegtelen csavar, melynek agyazata 
a declinati6-tengely tokon van megerösitve, fogja erösen, s ennel 
fogva a segment viszi a declinati6-tengely tok segelyevel az 
egesz müszert. 

Egesz termeszetes, ha most az ocular vegehez a tavcsönek 
·szolgal6 azon kulcsot forgatjuk, mely a segment vegteleu csavar
javal all össz€lköttetesben, akkor a declinatio-tengely tokot elmoz
ditjuk central a tele k(?rhöz kepest, anelkül hogy annak mozgasa, 
melyet neki az 6ragep kölcsönöz, legkevesbbe is zavartatnek. Ha 
tehat az 6ragep elsietne vagy elkesne, a t.'\,vcsövet ennek a szer
kezetnek segelyevel a legkönnyebben vissza lehet hozni kellö 
helyere, ügy szinten ezzel a spectroscop reszet is könnyen at 
1ehet hozni a nap keleti szeletöl a nyugatira vagy forditva. 

Elter tovabba ezen all vany a masikt6! annyiban is, hogy bar 
az 6rakör, mely szinten homlokosztassal bir, s epugy mint a masik 
:2 idömasodperczet enged ·Jeolvasni, ez ut6bbi kizar6lagos kivansa· 
gomra nincsen az Airy-fäle szerkezettel ellatva. A declinati6-kör, 
mely szinten gyönyörü osztastvisel ezüstre, mint a masik müszer
nel 1 ivperczet enged leolvasni. Ezen kör,mint a masik müszer
nel szinten a declinati6-tengely als6 vegen van elhelyezve, de 
annak felsö vegen meg egy agyuerczre osztott nagyobb bealli
tasi seged kör van elhelyezve, a mely csak 1/ 2 fokokra van osztva, 
s egy hosszu mikroskop altal a tavcsö ocular vegetöl lebet beal
litni vagy leolvasni. Nonius nincsen rajta, csak egy egyszerü 
index. Az osztas eleg nagy arra, hogy meg 1/ 4 fokot j61 lehessen 
rajta becsülni. Ezen körnek a megvilagitasa egy kis villamos 
:Swan lampa segitsegevel törtenik. 

Az ellensulyok a declinati6-tengely also vegen, mindket 
müszernel, egy a declinatio-tengelyre metszett lapos csavarme · 
nette vannak illesztve, s ha a tavcsöre bar milyen segedeszköz 
illesztetik fel, azt az ellensulynak egyszerü csavarasanal fogva 
€gyszerre ellensulyozni lehet. 

Ezen müszeren is ket csiszolt karika van a declinatio-ten· 
1* 
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gelytokra esztergalva, melyre szinten egy vizmertek illeszthetö, 
mint a heliographnal. 

A megfigyelesek, melyek 1884-ben eszközöltettek, a követ
kezök: 

1. A spectroscopicus atkutatas amennyire azt a 6 hüvelykes 
refractornak meg ittlete alatt eszközölni lehetett, folytattatott, 
ugy hogy a megfigyelt csillagok foly6szama most mar 1610. Tö
keletlenül atkutatva van csupan a XVI es XVII-ik 6ra, s egy 
resze a VIII es XII-ik 6ranak. 

2. A Pons-Brooks-fäle üstökösjanuar 1, 13 es 20-an figyel
tett meg spectroscoppal. 

3. A Wolf-fäle üstökös pedig szeptember 30-ikan photome
terrel, s a nagy latcsövön spectroscoppal okt6ber 9-en es 12-en • 

. 3. Napfoltok spectrumajanuar 26 es 29-ken, februar 1-sejen 
es marczius 17-en dr. Kövesligethy observator ur altal figyeltet
tek meg es a vonalak szeles!lege es intensitasat lett merve. 

4. ß Orionis spectroscoppal januar 26-kan, februar- 19-ken 
november 5 es deczember 7-ken figyeltetett meg. 

5. ß Lyrae majus 17 es 19-ken, augusztus 26-kan, szep
tember 2 es 11-ken lett a nagy tavcsövel spectroscoppal meg 
figyelve. 

6. -, Cassiopejae spectruma majus 17 es 19-ken lett atvizs
galva, nemkülönben szeptember 13 es 15 ken, szinten a nagy 
tavcsövön. 

7. Az Orionköd spectrumat dr. Kövesligethy ur j anuar-
26-an vizsgalta meg. 

8. Ugyanis a Jupiter spectrumat ugyanaznapon Kövesli
gethy ur vizsgalta meg_ 

9. Februar 19-en ugyanazon megfigyelö a spectroscopicus 
atkutatas (Durchmusterung) 704-ik szamu csillaganak spectru
mat vizsgalta meg, melyben fenyes vonalak lathat6k. (II. typus b). 

10. Ugyanazon megfigyelö februar 21-en a Durchmusterung_ 
946. szamu csillaganak spectrumat figyelte meg. (III. typus a). 

11. Marczius 14 es 23-an, s aprilis 2-an a Zöllner-feie· 
Astrophotometerrel nebany colorimetricus meghatarozas eszkö
zöltetett, nemkülönben ugyan ilyen megbatarozasi kiserletek 
tetettek szeptember 10, 11, 12, 14, 15, 17 es 20-ikan egy Horne. 
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€s Thorntwaite-fäle neutral szinü üvegekkel, a 31/ 2 hüvelykes 
üstököskeresö kapcsolataban. 

12. Dr. Kövesligethy observator ur az emlitett üveg-eket 
a legszigorub b vizsgalat ala vetette, miutan elöleges kiserletei t 
egy ilyen rossz ekkel tette meg, mely a becsi Fritsch mühelyeböl 
került ki, s absolute hasznavebetetlennek bizonyult az 6riasi 
pyramidalis hibaja, s nem planparallelismusa miatt, mely 
ut6bbi hiba megközelitette a 0·8 millimetert. 

13. A Horne. es Thorntwaite-fele üvegekkel, melyet nebany 
spectroscopra is rea illesztettem, dr. Kövesligethy ur a <1Tycho» 
es <cMare Imbrium» holdfoltok spectrumat vizsgalta meg. 

14. Ugyanazon .megfigyelö november 20-t61 deczember 
15-ig 8 megfigyelest tett a Horne es Thorntwaite-feie ekkel, a 
Merz-fele 67-ik szamu universa-lspectroscop összekötteteseben 
a nap spectruman; .a Jegkör absorptiojanak es reflexti6janak 
kipuhatolasara, mint a meteorologiai viszonyok .functi6jat te
kintve. Ezen targy befejezeseig azonban meg igen sok megfigye
Jest kell ilyen m6don tenni a vegre, hogy czelhoz juthassunk. 

15. Ugyanezen müszerek összekapcsolasaval (J. Tauri es ß 
Orionis spectruma is megfigyeltetett. 

16. Kövesligetby ur a Merz-fele universal spectroscop rezs
csavarat is vizsgalat ala vette, mivel ezzel szandekozik a savok 
es vonalak szelesseget merni, mivegre is egy osztast keszitettem 
a csavar fejere. 

17. Ugyanazon megfigyelö kiserleteket tett a Horne es 
Thorntwa.ite-fäle üvegekkel, hogy mily pontosan lebet vele külön
bözö hullamhosszusagnal mereseket tenni. 

18. A Heustreu 40 es az universalspectroscop Merz Nro. 
67 scalaertekei ellenörizes vegett ujb61 meghataroztattak, me
Iyeken azonban semmifäle valtozas sem volt tapasztalhat6. 

/ 

19. Az a1koJ?ypir spectiumat szeptember 12, 13 es 21-en 
figyeltük meg: 

. 20. A Rayet es Wolf-fäle szines vonalas spectrumu csilla
gdk~t Kövesligethy ur szinten megfigyelte a Herenyi Astrophy
sicai observ'atorium 101/ 4 hüvelykes tükörtavcsöven. 

Ai' elilsorolt dolgozatokon kivül meg dr. Kövesligethy több
rendbeli theoreticus vizsgalatot csinalt a Spectralanalysis es a 
Spectrophotometria teren. 
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A müszerek. 

A müszereken a mult evben nem keves valtozas ment vegbe, 
mint mar emlitve volt, a heliograph egeszen ujb61 lett epitve, 
s a 6 hüvelykes refractor allvanya is ujjal csereltetett föl, miröl 
mar sz6 volt. 

A mühelyben Jett elöallitva egy kis atkutat6 spectroscop 
egy különös szerkezetü Merz-fole prismaval, mely mindket oldal
r61 bele nezve, különbözö dispersioval bir. Minekutana az 
egesz szerkezet minden reszeben uj, nem tartom feleslegesnek 
azt egesz terjedelmeben bemutatni. 

A prisma negy egyes darabb61 van összeragasztva, a melyek 
szögei elöttem sajnalatomra ismeretlenek. A prisma ket veg
lapjanak szöge, mint az az 1-sö abrab61 lathat6, egeszen egye
netlen, ugy annyira, hogy mig az egyik veglap szöge pontosan 
45°, addig a masik 75-80°. Ezen berendezesböl 1athat6, 

1. abra. 2. abra. 

0 

3. dlwa. 
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hogy itt ugyan azon eredmeny jön ervenyre, a mi a Christie
fele <1fel prismanal», t. i. hogy a dispersio nagyobb akkor, ba 
az ember a 45°-os veglapon nez bele, s kisebb, ha tompa szögü 
veglapon teszi azt. 

Ezen prisma bö>ebb megvizsgalasanal azon eredmenyre 
jutottam, hogy belöle egy rendkivül kenyelmes atkutat6 specc 
troscopot lehetne kesziteni, mely ketfele dispersi6val birna. 

A spectroscopicus atkutatasnal az igen alkalmatlan es ter
hes dolog, ha a megfigyelö minduntalan kenytelen a spectros
copjat az ocularr61 lesr6folni, ba egy gyengebb dispersioju olyant 
akar hasznalni, fenygyengebb, s ellenkezöleg egy erösebb sz6-
rasi kepessegü prismat fenyteljesebb csillagokra; a jelen uj 
müszeremnel azt egyszerüen elerem az altal, ha a prisma fogln
lasat a benne levö prismaval együtt egyszerüen 180°-al atcsa.p
pantom, s ba szükseges a bengerlencset ismet a szembez köze-· 
lebbi vegebe dugom bele a prismatoknak. 

A müszer lenyegeben hasonl6 a potsdami csillagvizsgal6 
igazgat6ja, Vogel H. C. tanar alial szerkesztett müszer
hez, a melyet a hetvenes evek közepen volt szives velem 
közölni, s mely kezikönyvemben <1Anleitung zur Anstellung 
Astronom. Beobachtungern stb. annak 704-ik lapjan van leirva, 
s a 705-ik lapon a 255. I. abran lerajzolva. 

Az 1-sö abra az egesz müszert 1/ 2 termeszetes nagysagaban 
tünteti fel, meg pedig hosszmetszetben. 

0 egy nagy <1Kellnen-fäle ocular 2 hüvelyk requivalens 
gyutavval, Reinfelder es Herteltöl Müncbenben, a mely AA-nal 
a tavcsö · oculargyürüjebe lesz illesztve; a egy ketszergörbe 
acbromaticus lencse, mig b (a collectiv lencse), egy egyszerü 
ketszergörbe crown üveglencse. A dd ocularfedön az ff öntött 
rezdarab van felillesztve, mely a 2-ik es 3-ik abran is lathat6, 
meg pedig forgathat6n az e csavar körül. Az e csavarral atelle
nesen egy közönseges csavar latbat6 s" -nel, mely szinten az 
ocularfedöbe van belecsararva, s ff darabnak üt.közö gyanant 
szolgal, meg pedig oly m6don, hogyha azon csavarba azff darab 
s" vagasa (3-ik abran) beleütközik, akkor a prisma nyilasa epen 
az Ocular opticai tengelyeben all. 

Az ff darabra a kk allvanyok vannak alulr61 6 csavarral 
megerösitve, mint az a3-ik abran Ia.that6. Ezen ket allvany felsö 
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vegebe, melyek a 2-ik abran Iathat6k, az ii csavarok vannak 
belefUrva, melyek egeszen az S-el jelölt prismahazba vegzö<lnek 
s annak forgasi pontul szolgalnak. 

A prismabaz egyik oldalaba (a 2-ik abran balr61) ket kis 
orr van besr6folva, s ezek az s es s" ütközö csavarok felvetelere 
vannak szanva. Ezen ket ütközö csavarnak a czelja ismet az, 
hogy a prismat az atfordithatas ertelmeben az ocular opticai 
tengelyebe justierozni lehessen. Ezeknek az ütközöjök magan a 
k allvanyon van, s ha az egyszer be van allitva, az vegkepen ugy 
is marad. Vegre meg a masik allvanyban Iathat6 (2-ik äbra 
jobbr61) egy fejes csavar h.-näl, a melynek czelja az, hogy a 
prismat hosszabb idöre az egyik vagy masik allasaban meg
ta.rtsa. 

0 egy ocrilardiaphragma, a mely egy hengerlencse felvete
lrre szolgal, s tetszes szerint levehetö helyeböl s a prismahaz 
masik vegebe dughat6; ez azonban nincsen a szokott m6d szerint 
belecsavarva a prismabaz veglapjaba, csakis surl6das altal ül 
abban benne. KenyElem szempontjab61 olyan kettö van a müszer
hez keszitve, az egyikben egy gyenge bajlasu bengerlencse van 
befogla.lva, mig a masik üres, 8 ennek czelja az, hogy az ember 
akkor bedugja, ha hengerlencse .nelkül akar eszlelni, nebogy a 
megfigyelö a szemet,a müszer eles szögleteivel megserthesse. 

A megfigyeles a következö m6don törtenik vele: ba az 0 
ocl!llar a tavcsöre rea lesz illesztve, akkor az egesz spectroscop 
t. i. s, kk,f, f, a g fogantyuval (2-ik es 3-ik abra) az .oculart61 
felre fordittatik, ugy hogy abba szabadon bele lehessen nezni 
prisma nelkül. Ha a csillag a latmezöbe hozatott, s az ocular 
gyupontba van hozva, akkor a spectroscop a g fogantyu segitse
gevel addig fordfttatik vissza, mig az s" bevagas (3-ik abranr 
az s" csavarba üt.kö.zik Ul-ik abra), a midön a csillag szinkepe 
egyszerre megjelenik . . ' 

Ha . a kerdeses megfigyelendö csillag szamara a dispersio 
nem alkaJmas, akkor egyszerüen az oculardiaphragma kiveendö, 
(vagy az üres, vagy a hengerlencsevel ellato~t), a h csavar, ha az 
p.-o. meg volt huzva, megeresztendö, s az S prismatok 180°-a'l 
atforditand6, s az oculardiaphr.agma ismet visszahelyezendö. 

Az igy összeallitott müszerrel mar a 6 hüvelykes refracto
ron 6-od nagysagu csillagok szinkepetlehetszepenlatni, különösen 
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a gyengebb dispersi6val, s a nagy refractoron különösen a III-ik 
typusu csillagoknal meg 8-9-ed nagysagig le lebet menni 
a spectroscopicus atkutatasnal, habar ehhez gyakorlott szem 
igenyel tetik. 

Cabinetbeni vizsgalasok szamara szüksegem volt egy igen 
fenyteljes egyszerübb spectruscopra, melyre a Horne es Thornt
waite-fole üveg-eket is rea lehessen alkalmazni, alaposan atala
kitottam egy regibb szerkezetü spectroscopot, melynek optikaja 
Steinheiltöl szarmazik Münchenböl, s minden tekintetben ki
tünö j6. 

A müszer jelenlegi alakjat a 4 ik abra mutatja, a prisma 
fedö elhagyasaval. 

A müszer igen szilard vas haromlabon all, melynek teteje
hez a prisma asztalka van- erösitve, s erre a collimator csö. 
A vasoszlopon ketfele beesztergalyozas van, s az egyikre a scala 
csötart6janak gyürüje van readugva, mely beallitasa utan egy 
erös csavar altal arra rea fekezhetö, mig a scalacsönek tetszes 
szerint verticalis mozgast lebet adni egy az allvanya alatt levö 
r~zfejü csavarral, melynek holt mozgasat egy tekercsrug6 sem
misiti meg. E fölött all a tavcsövet viselö kar gyürüje, mely 
szinten tetszes szerint reafekezhetö az oszlopra, s azonfölül a tav
csönek meg verticalis mozgast lebet kölcsönözni ket csavar altal. 

A tavcsö karja nem bir finom beallitasra val6 mozgassal, 
mivel a prisma egy külön asztalkara van erösitve (az aliran ne::n 
latbat6 ), s ezen asztalka a prisma töresi szöge (kannte) alatt 
forog, s hatul egy rez orr van belesr6folva, s erre egyik oldalon 
egy tekercsrug6, a masikon egy csavar gyakorol nyomast. Ezen 
szerkezetnek a czelja az, hogy a prismat minden hullam:hossza
sagndl a legnagyobb könnyüseggel be lehet allitni a m,inirnum 
elteritesre. 

A . tavcsö es collimator-csö objectivjei egyenlöek, s 10 
parisi vonal atmerönel 8 hüvelyk a gyutavjok. Az ocular 6-szor 
nagyit, s egy harom lencses Hpplanat. A prisma töresi szöge 60° 
s az üveg_ töresi együtthat6ja, n = 1 ·62. A rezs Japja platinftb61 
keszült (az egesz rezs szerkezet dr. Krüss Hugo keszitmenye 
Hamburgban), B micrometercsavar altal mozgatbat6, melynek 
emelkedese 0·5 millimeter. A csavar vegen egy dob van alkal
mazva, mely 100 reszre van osztva. 
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Az ocularba pedig egy tol6 diaphragmat csinaltattam (az 
abran nem lathat6), mely megengedi, hogy a spectrumnak csak 
azon resze legyen lathat6, melyet megfigyelö vizsgal, s a többi 
ep ugy, mint a Vogel-Glahn-fole spectrophotometernel el legyen 

fedve. 
A scala nem igen finom, de nincs is arra itt szükseg, söt 

egy finom scala csak zavarna, mert az ezen miiszernel csakis 
tajekozasul, 8 legfölebb nyers meresekre szolgal. 

Ezen spectroscop scalafotekei hullamhosszasagokban kife -

jezve a következök : 

'I 
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Skala / Hullamh. 11 Skala / Hullamh. Skala 
1 Hullamh. 

9.4 686 12.0 
1 

531 14.6 466 

5 669 1 528 7 464' 

6 654 2 525 8 462 

7 642 3 522 9 460 

8 632 4 519 15.0 458 

9 624 5 517 1 457 

10.0 617 6 514 2 455 

1 611 7 511 3 453 

2 605 8 508 4 47i1 

3 599 9 506 5 449 

4 594 13.0 504 6 447 

5 589 1 501 7 445 

6 584 2 499 8 444 

7 580 3 496 9 443 

8 575 4 494 16.0 411 

9 571 5 491 1 439 

1 11.0 567 6 488 2 438 

1 1 5ö3 7 486 3 436 

' 1 2 558 8 484 4 435 

3 554 9 

1 

482 5 433 

4 550 14.0 479 6 432 

5 547 1 477 7 431 

6 544 2 475 8 1 429 

7 1 541 3 473 9 428 
1 

8 537 4 470 17.0 427 

9 534 5 

1 

468 

1 
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A müszer tavcsövenek oculardiaphragmajara a Horne- es 
Thorntwaite-fele ek is reaillesztheW. 

Szinten a mühelyemben keszitettem egy uj csillagspec
troscopot <<a vision directe» prismaval. 

Czelom ezzel az voU, egy rendkivüli fenyteljes, s lehetöleg 
könnyü nagy csillagspectroscopot construalni, mert arra a tapasz
talasra jöttem, hogy a hasznalatban levö spectroscopok len
cseinek atmeröje mind igen csekely s a prismak nyilasa sem 
elegendöleg nagy. E czelb6l erintkezesbe tettem magamat 
dr. Steinbeil Adolf müncbeni opticussal, ki is szamomra egy 
nagyszerü « a vision directe » prismat keszitet.t. A prisma hossza 
126 millimeter, a keresztmetszese pedig 1024 D millimeter. 
Minden tart6zkodas nelkül ki merem mondani, hogy ez a leg
nagyob b iiveg (tehat nem folyadek prisma) prisma, mely eddig
ele « a vision directe 1) egyatalaban elöallittatott. 

A prisma elemei a következök: 
N; füntüveg = 1.62155 
Nn Crownüveg = 1·51248. 

A szögek pedig 4 es 42 = 84 ° 
41 = 1200 

A :flintüveg egeszen feher, s annak csekely töresi együtt
hat6ja miatt lett a prismatest kisse hosszabb a norma.Iisnal, de 
en inkabb azt valasztottam, mint egy tetemesen rövidebb pris
mat sargas :fiintüvegböl. A prisma dispersi6ja D-töl H-ig 4·5° ~ 
s az ibolya sugarakat külösen szepen mutatja. 

A collimatorlencse s a tavcsö obJectiv szinten egeszen 
egyenlök 12 parisi vonalnyilassal, s 7 hüvelyk gyutavval. Ket 
ocular van hozza 7 es 9-szeres nagyitassal, a melyek közül a. 
gyengebbre szinten reailleszthetö a Horne- es Thorntwaite-fele 
üveg-ek. 

Micrometer gyanant egy finoman kihegyezett tü szolgal az 
ocular gyupontjaban, s meröeszközül egy 100 reszre beosztott 
dobbal ellatott csavar. 

A csavar ertekeit hullamhosszasagban kifejezve a követ
kezö tablazat adja. 
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A müszer, kisebb-nagyobb eltereseket leszamitva, ugyanaz, 
minöt a mult evben Gotbard Jen6 irt le a ((Pons-Brookes-fele 
üstökös spectroscopicus megfigyelese a berenyi astropbysicai ob
servatorium I) czimü munkajaban, mely 1884. ev april 21-en 
voltam szerencses az Akademianak bemutatbatni. A microme
ter dobot, s az osztott körivet szinten egy kis villamos Swan
lampa vilagitja meg, mely azonban csak azon pillanatra boza
tik izzasba, mid6n a leolvasas eszközöltetik. 

A tavcs6 ocularkibuz6ja osztassal van ellatva, s ugy van 
berendezve, bogy szüki>eg eseten abba egy Browning-feie szep 
szalas micrometer is illesztbet6, melyen fänyes szalakat lebet 
el6allitani sötet mez6n es fekete szalakat latni vilagos mez6n, 
tetszes szerint. Ebez harom ocular szolgal 7, 9 es 14-szeres 
nagyitasokkal. 

A müszer rendkivül fänyteljes, mondbatni mas basonl6 
alaku csillagspectroscopboz kepest meglep6, s färadsagom, 
melybe került, a kiadast nem tekintve, b6ven lesz id6vel altala 
jutalmazva. 

A Gas-spectrumok vizsgalasai, melyeket a mult evben meg
kezdtem, de e czelra nem birva a kell6 müszerrel, melylyel azo
k'at eszszerüen folytathattam volna, nemkülönben a kell6 belyi
seggel, t. i. egy tagasabb vegytani laboratoriummal (err61 alabb 
lesz sz6), ez evben megakadtak, mert csak az ev utols6 napjai
ban erkezett meg T. Cooke Bons yorki czegt61 az e czelra meg 
apr. elejen megrendelt nagyspectroscop, mely az 5. abran latbat6. 

A müszer egy er6s sargarez all vanyon all, melynek talap-
, zata baromlab alakba szelesedik el. Az oszlopra rea van sr6folva 
a spectroscop asztal, mely az egesz keszüleket tartja. Ennek 
közepeb61 emelkedik ki egy er6s acze! tengely, mely a tavcsö 
es a nagy prisma forg6pontjat kepezi. A collimatorcs6 rea van 
szilardul er6sitve az asztalra, de különfäle correctio csavarok 
segitsegevel azt minden iranyban lebet justierozni. 

A müszer 3 prismaval van ellatva, s ezek közül kett6 30 
fokos, mig a barmadik 60 fokos. Az egyik 30 fokos prisma szi
lardul bozza van er6sitve a collimator objectiv foglalasahoz, s 
azzal mintegy szilard egyseget kepez foglalasa, mig a masik 30 
fokos, nevezzük azt fäl prismanak, ep ezen m6don van a tavcsö · 
objectiv foglalasayal egybekötve. A ket fäl prisma foglalasa egy 

-
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gyürüvel van a tavcsö, illetöleg collimator objectiv foglalasahoz 
hozza erösitve, harom csavarral, s ezek nyilasa, melyen a gyürün 
atmennek, hosszukas, a mi megengedi azt, hogy centralis javi
tast lehessen nekik az opticai tengelyhez kepest adni, vagyis 
jobban mondva mind a härom prismanak töresi sarkait par
huzamos allasba hozbatni, egymassal es a ressel. 

A közepsö, vagyis az egesz prisma egy külön asztalkan all, 
s a tavcsö mozgatasa altal szinten mozgasba hozatik fogaskerek 
attetelekkel, s igy a harom prisma mindig automaticusan beall 
a minimum elteritesbe. 

Ha a közepsö, vagyis az egesz prismat kiveszszük, akkor 
marad a ket f6l prisma, s igy a dispersi6t felere lebet leszallitani; 
vagyis ha mindbarom prisma müködik, akkor egy ket batvan 
foku prismas spectroscop all elöttüuk, mig ha a 60 fokos pris
mat kiveszszük, lesz elöttüuk egy egyes prismaju spectroscop. 

A tavcsö es collimator objectivje 18 vonal atmerövel bir, 
s 7 hüvelyk gyutavval. A tavcsö finom mozgassal van ellatva, 
am;1.ak focusba hozasa vegett. 

Micrometerrel kettövel van ellatva a müszer. Az egyik egy 
vegtelen csavar, melynek menete az asztal elebe van bevagva, 
B feje 100 reszre osz-tva. Ez szolgal egyuttal a tavcsö mozgata
sara is. Holt mozgasa egy rug6 altal van megsemmisitve. Ezen 
merökes~ülekkel az egesz spectrum kiterjedeseben lebet szaka
datlan mereseket tenni. Ha azonban nem nagyobb kiterjedesen 
6hajtok egesz finom mereseket tenni, mint az ocular latmezeje, 
arra egy oculiirmicrometer szolgal csavarral. A szerkezete olyan, 
mint a rendes ocular csavarmicrometerek szoktak lenni, t. i. egy 
keret, egy hossznegyszögletes tokba vezettetik, melyre a 
mozg6 p6khal6szalak vannak kifeszitve, s ez a micrometer
csavar segitsegevel mozga that6, mig egy masik raman, mely 
rendesen meg van erösitve, csupan csak egy correctio csavarral 
a zerus pontja javithat6, illetöleg igazithat6, a fix p6khal6-sza
lak vannak kifeszitve. A szalak megvilagitasa ejjeli hasznalatnal 
kivülröl törtenik egy kis tükör segitsegevel, s akkor fänyes sza
lak lathat6k sötet mezön. (A spectroscopnal egyatalaban nem 
szokasos eljaras a latmezö megvilagitasa, mert ha a spectrum 
eleg elenk, hogy azon a vonalakat fekete szalakkal lehessen 
merni, a szalak ugy is elötünnek a spectrumon mint sötet vona-
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lak, m1g ha gyenge spectrumnal a latmezöt megvilagitanank, 
1t:it a mesterseges fony-Ugyannyira tulsugarozna, hogy semmit 
'Se lehetne latni, s ilyen czelra j6 a fenyes szalu rendszer). 

A rezs ugynevezett symmetricus, t. i. egyszerre mindket 
lemeze nyilik mindket oldalra. A csavar do,bjan szinteri osz
tas van, hogy a rezs nyilasat mindig meg lehessen hatarozni. 
El van latva egy összebasonlit6 prismaval is, melylyel egy
-szerre ket spectrum megfigyelbetö. 

A müszer, mely minden reszeben melt6 epitöjehez, a Gates
headi 6rias refractor constructeurjehez, igy, a hogy le van irva, 
mint cabinet spectroscop szerepel; ba azonban a spectroscop asz
ialt az oszlopr61 lesr6folj nk, akkor az egesz müszer tavcsöre alkal
mazhat6, mihez is egy külön adapteur csö szolgal, mely 4 csavar 
segitsegevel elöször a collimatorcsövet tart6 lemezre lesz erösitve 
.ßs azutan azzal együtt a tavcsö ocular kihuz6jaba csavarva. 

Mint az egesz müszer kinezese elsö pillanatra mutatja, 
bizony azt csak is nagyobb refractorokon lebet hasznalni, de 
'Semmi esetre sem 8 büvelykesen alul: A müszer sfüya allvany 
nelkül 12 angol font. -

Keszült tovabba a mühelyben egy objectiv centrierozhat6 
keszülek is, Fraunhofer szerint, 7'" nyilasu objectivvel, 41/ 2 

hüvelyk gyutavvaT s 9-szeres nagyitassäl, melylyel minden 
-objectiv centrierozbat6, a mely 3 büvelyknel nagyobb. 

Ugyszinten ket ek szereztetett be csillagmegfigyelesek sza
mara, melyek közül az egyiket keszen vettem Horne es Thornt
-waitt61 Londonban, a masikat pedig Chance Brothers-fele üveg
·böl csiszoltattam, melyet szivessegböl kaptam Angolorszagb61, 
fäeinheilnal Müncbenben. 

Az ekek itthon lettek foglalva, melyeknek fejei oly csavar
Tal vannak ellatva, hogy azok a spectroscopok ocularjaira rea ille
nek, nemkülönben egy Reinfelder-fele nagy achromaticus ocular 
-s egy atkutat6 spectroscop köze lebet öket közbe foglalni. Mind-
-egyik foglalasan millimeterosztas van, melynek indexe a fejen 
·van megerösitve. 

Szinten a mühelyben lett a nagy tavcsöre egy Rheostat 
keszitve, melylyel a villanylampak intensitasat lebet szaba
lyozni, s egy epen ilyen s hozza egy folyamvalt6 lett. a 6 hüvely
kes refractorhoz is keszitve. 

2* 
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Azon spectroscopok micrometerjei, melyek 1883-ban meg 
nem latattak el villanyos lampakkal, az iden mar mind olya.
nokkal vannak megvilagitva. 

V egre meg hozattam Schmiedt es Haenschtöl Berlinben 
egy kisebb zsebspectroscopot, Browning mintaja szerint, mely 
azonban sokkal fünyteljesebb, ugyszinten össze lett allitva meg 
kiilönbözö dispersi6val ket atkutat6 spectroscop, melyek ugyan
arra a nagy "Kellnen-fele omlarra illeszthetök, hova az, mely 
az 1, 2, 3-dik abran van lerajzolva. Az egyiknek harmas prisma-· 
sora Browningt61 van, mig a masik Schmiedt es Haenschtöl. 

Egeszen ujb61 Jett egy vegytani laboratorium berendezve, 
mely, sajnos, nincs a csillagdaval directe összeköttetesben, de· 
annak kärp6tlasaUI egy folyos6 valasztja csak el a mechanicai 
mühelytöl, a mi szinten nyujt nemi elönyt. 

A laboratorium el van latva egy j6 vegytani kemenczevel 
(Dygestorium), melynek egy egesz külön kemenyt huzattam 
fel, ugy hogy a legmergesebb gözökkel is batran lebet benne 
dolgozni. El van ez latva egy olvaszt6-kemenczevel is, mely 
nem hasznalas eseten be van födve, s fölötte mas munkat lebet 
a fülkeben vegezni. Egy masik dygestorium is van a szobaban, 
sokkal kisebb kiadasban, mely azonban nem tüzmentes, s csak 
hideg gazok szamara van keszitve, de szinten egeszen külön. 
kemenynyel van ellatva. 

A szoba közepen egy nagy experimental6 asztal au, fi.6kok
kal az egyik oldalan, s egy nagyobb szekrenynyel a masik olda
lon. A laboratorium delnyugati falan egy nagy kettös ablak van, 
mely elött szinten egy experimental6 asztal all sok fi.6kkal, s 
mellette egy higany legszivattyu Greiner es Friedrichstöl Stützer
bachb61 (Thüringia), a mely egeszen megfelel czeljanak,*) bal
r61 pedig egy kis üvegf6j6 asztal, mely alatt a Desaga fUj
tat6 all. 

A szoba egyik sarkaban egy nagy alland6 nyomasu gaso
meter all, mely egy Bensin-carburatoron levegöt hajt keresztül,. 
hogy azt carburalja, s belöle mint vilagit6 gaz ömlik ki, a me--

*) A legszivatyt't csapjai ut6lagosan itt lettek beköszörülve; a szi
vatyl'1 jelenleg nincs hasznalatban. Januar 22-en evacualtam, hogy a ma
nomete1· zeruson allott, s az ma majus 18-an is zeruson all. 
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lyet ugyan epen nem hasznalok vilagitasi czelokra, csakis üveg 
:munkahoz es Bunsen-lampakba. 

Egy szekreny a szükseges chemicaliakat, egy masik pedig 
-a szükseges üveg eszközöket tartalmazza, mig egy harmadik 
különfele porczellan holmi elhelyezesere szolgal. Egy kis ala
-csony szekrenyen egy igen szereny merleg van elhelyezve, a 
mely rövid idö alatt ujjal lesz fölcserelve. Talalhat6 mega labo
ratoriumban több vas csipeszes allvany, 2 nagy bädog gasometer, 
több Bunsen-lampa, stb. 

A vegytani laboratorium telephonnal van a csillagdai irq
daval es dolgoz6szobammal összekötve. 

A laboratorium folyos6janak vegen, mely közös a mecha
nicai mühelylyel, egy kis kovacstüzhely van elhelyezve szinten 
külön kemenynyel, melynek kitünö huzata leven, azon kovacs
tüzhely elejet is becsinaltattam feltolhat6 üveg ablakkal, s szük- · 
seg eseten azt is lebet dygestoriumnak hasznalni. 

Megfigyelesek. 

1. Üstökösök megfigyelese. 

a) Pons-Brooks üstökös. 

Januar 1. 7h Om. A 40-ik szamu Heustreu-fäle spectroscop
pal dr. Kövesligethy observator ur a savok helyzetet következö
kepen hatarozta meg : 

I. Maximum 
II. Ele (Kannte) 
II. Maximum 

III. Maximum 

563·0 
517·3 
511·6 
473·3 

Intensitas = 0·6 

= 1.0 
= 0·3 

A nagy refractoron ugyanis dr. Kövesligethy observator ur 
a Merz-fäle 67-ik szamu universal spectroscoppal a következö 
mereseket tette ugyanazon a napon: 

II. Maximum = 515·8 
III. = 470·1 Levegö = 3. 

Januar 13. 6h 30m. 
A meresek a Heustreu-fele spectroscoppal, s a Browning 

Mc' Clean-felevel eszközöltettek, s a következö eredmenyt adtak: 
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I. = 559·6 
II. = 510·0 

III. = 471 ·6 

Intensitas = 0.5 
= 1.0 
= 0·3 

A folytonos spectrum kiterjedese 595-462m.m.m. hullam
hosszasag között volt lathatö, s intensitasa legalabb is 1_5-ször 
erösebb volt, mint a II-dik save. 

A Mc' Clean-fele spectroscoppal dr. Kövesligethy egesz 
tisztan kivehette, hogy az I. es II. sav kettös. Az ibolyaszinben 
meg egy gyenge sav mutatkozott a IV-ik, s egy meg ennel is 
sokkal gyengebb a III. es IV. között. Levegö = 2-3. 

Januar 20. 6h 40m. Az I. es II-ik savok melleksavjai ma 
meg jobban kifejlödtek; hosszasaguk majdnem egyenlö a fösav 
hosszaval, a mely arany az utöbbi megfigyelesnel nAm lett föl
jegyezve, de nem is volt meg. 

A folytonos spectrum igen megbalvanyodott, s ma inten-
sitasa legfölebb a II-ik savval egyenlö. Levegö = 2-3. 

b) Wolf üstökös. 

Ezen vegtelen gyenge egitesten nem igen sok megfigyelni 
valö volt, mert a spectruma meg a legbatalmasabb latcsövek
ben sem lehetett oly fänyes, bogy benne sok reszletet lehetett 

volna latni. 
Szept. 26. 7h 10m. Az üstökös igen gyenge, comaja göm-

bölyü, s magja hatarozottan körvonalozva :van. 
Spectrumaban a legfenyteljesebb rezsnelküli spectroscopban 

sem lehetett savokat kivenni. 
Szeptember 29. 1 Oh 25m. Az üstökös ma a keresöben is 

lathatö, habar igen gyengen; magva hosszukas, ellipticus, a 
mely ugy latszik ketfele van oszolva (?). Comaja gömbölyü, de 
eszaknyugat fele JegyezöszerÜ kiszeJesedest mutat, S gyenge 
nyomai vannak rajta a granulationak. 

A Henstreu-fele spectroscopban a II. sav igen j61 kivehetö, 
de sokkal gyöngebben az I., bar ez is biztosan lathatö; a III-ik 
savot a legnagyobb färadsaggal, melyet rea forditottunk mind
ketten, nem voltunk kepesek latni. 

A folytonos szinkepben a szinek könnyen megkülönböz
tethetök, melyek közöl különösen elenk a vörös es a zöld. 

A savok a folytonos spectrumon tUlterjeszkednek, s igen 
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szelesek, de nem vegzödnek csucsba, mint a hogyan az gyakran 
tapasztaltatott az üstökös spectrumok megfigyelesenel. 

A Savart-fele polariscopban a polarisati6nak legkiseb[>, 
nyoma se volt lathat6, mig a sokkal erzekenyebb Vogel-fele· 
polariscop legalabb annak nyomait hagyta sejteni. Az eg (hat-
ter) igen vilagos. Levegö = 2-3. 

Oktober 9. 7h 20m. Az üstökös ma ismet rendkivül gyön
genek tünik föl; magva hosszukas es horisontalisan fekszik 
nagy tengelye. A coma gömbölyü, s granulati6nak nyoma sem 
1athat6 rajta. 

Oktober 12. Az üstökös az ephemerida helytöl ± 12m 
tavolsagban nem volt föltalalhat6. 

A megfigyelesek mind a 254 mmes nagy refractoron esz-

közöl ve lettek. 

2. Nehany allocsillag niegfl.gyelese a spectroscoppal. 

a) ß Orionis. 
Januar 26. 
A spectrum rendkivül szep volt. Igen sok finom vonal 

szelte azt at, melyeket ezelött dr. Kövesligethy ur csak neha
neha volt kepes latni, eleg bizonytalanul, de mindamellett nem 
volt kepes soha latbat6sagukat vegleg megtagadni. A Henstreu 
40 . . spectroscoppal nebany meres lett eszközölve, a melyek a 
következö eredmenyt adtak: 

B. Szeles sav a spectrum vörös vegen. Levegö 3. 
0. Igen gyenge, gyakran csak epen hogy latbat6. 
D. Igen gyenge sötet vonal, de biztosan lathat6. 
6. Gyenge vonal nyomai. 
F. Szep szeles vonal; igen biztosan kivebetö. 

467. Szep es meglebetös szeles vonal. 
Februar 19. A nagy refractoron rninden hydrogen vonal j61 

kivehetö volt; F biztosan el volt szelesedve. 0 a Ieggyöngebb
nek mutatkozott. 

November 5. 
A spectrum vörös vegen j6val belül lathat6 a B vonal, mint 

szeles, elmos6dott sav. 0 feltünöen j61 lathat6, mig F igfln 
gyenge, de azert jelenlete biztosn.n constatalhat6. 

A spectrum ibolyaszin vegetöl meg j6val beljebb lathat6 



24 KONKOLY MIKL6S. 

biztosan harom vonal, a melyek käzül az utols6, egy igen szeles 
vonal a Hr-val latszik ässzeegyezni. 

Deczember 7. 
Az _F vonal ma is igen gyängenek mutatkozik; de annal 

szelesebben latszik C, a mi nem kevesbbe meglepö dolog. Mint 
a megfigyelö veli, C kisse elmos6dott a spectrum kevesse täre
keny vege fele. Ma Hr nem igen sätet, <le annal szelesebb s 
elmos6dott. 

b) ß Lyrae. 
Majus 18. 
A C vonal kivetelevel, mely habar eleg gyängen tünik is 

föl, de biztosan jelen van, mint fenyes sav, a spectrum egeszen 
folytonos. 

Neha-neha latszik, hogy a Da vonal (fänyes) feltünik, 
mondhatni felvillan, de megfigyelö erröl biztositani nem meri 
magat. Levegö = 2-H. 

Majus 19. 
Ma a fänyes vonalaknak nyoma 

zottan sätet vonalkent tünt fel. 
Augusztus 26. 

se latszik, de D hataro
Levegö = 2. 

Kövesligethy ur egy latogatas alkalmaval Herenyben, föl
hasznalta az alkalmat a fänyteljes 101/ 4 hüvelykes reflectoron 
Gothard Jenö s~ives engedelmevel, ezen erdekes variabilisnak 
a spectrumat megfigyelhetni. 

Ez alkalommal a fänyes C vonalon kivül es a Ds vonalnak 
nyomai mellett, melyek azonban biztosan jelen voltak, a 
spectrum folytonosnak mutatkozott, s ezen okb61 az 6-gyallai 
10 hüvelykes refractoron is megvizsgaltuk ezen objectumot. 

Szeptember 2. 
Dr. Kövesligethy velem megegyezöleg C, Ds es _F-et hata

rozottan fenyesnek latta. C mindket oldalan egy sötet sav mu
tatkozott, de az annak törekenyebb oldalan levö kisse tavolabb 
esett töle, mint a hogy az r Cassiopejae-nal mutatkozik. Azon
fölül a D vonal mint sätet vonal tünik fel, nemkülönben egy 
vonRl a zöldben hasonl6 minösegben mutatkozik, s vegre egy 
.szeles sötet sav lathat6 a kekben. 

Szeptern ber 4. 
A megfigyeles a nagy refraktoron törtent. C, Da es _F igen 
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fenyesnek bizonyultak, a mi különösen all az utols6ra nezve; 
C körül a ket sötet sav igen szepen mutatkozik nemkülönben az 
emlitett vonal a zöldben, t. i. b. Ezen vonal es a sötet D kö· 
zött, a tavolsag közepen egy vegtelen finom vonal lathat6, 
melynek jelenlete kisse bizonytalan. 

A kekben es ibolyaban meg körülbelül 4 szeles sötet vonal 
lathat6. 

c) y Cassiopejae. 
Majus 18. 
Ezen csillag szinkepe igen erdekesen fejlödik: 0 rendkivül 

fenyesnek mutatkozik, a mely m!=)llett mindket oldalon lassan 
gyengülö fekete savok lathat6k. D 3-nak nyomai latszanak, de 
azert annak jelenletet nem tagadnam meg. D sötet, mondhatni 
erösen fekete, s különösen szembetünö b, a melynek kevesbbe 
törekeny oldalan egy arnyszerü sav lathat6. Valamivel kevesbbe 
törekeny mint D lathat6, egy vegtelen gyenge, majdnem ketse
ges vonal; az ibolyaban körülbelül g helyen all egy sötet sav, 
s ket rendkivül elszelesedett vonalpar a spectrum ibolya
szin vegen. 

Rendkivül feltünönek mutatkozott az F vonal. A megjegyzes, 
a mi rögtön a megfigyeles alatt tetetett, igy hangzik: «F vagy 
önmagaban veve sötet, vagy pedig csak igen gyengen fonyes es 
törekenyebb oldalan sötet savval bir. Ut6bbi val6bbszinünek 
latszik.» 

Majus 19. A tegnapi megfigyeles helyesnek bizor.yult be. 
c valtozatlan es a tegnap kerdesesnek tekintett vonal a spectrum 
narancsszinü mezejeben val6snak bizonyult. F sötet, de ke
vesbbe eles mint tegnap. 

Szeptember 13. 
Egy a nagy refraktornal tartott tudomanyos demonstrati6 

alkalmaval Dr. Kövesligethy egy kis atkutat6 spectroscoppal 
esetleg "( Cassiopeiara tekintett. Szabad szemmel nezve a spec
trum persze oly gyenge volt, hogy eppen csak a szinek egy
masra következese volt constatalhat6. Annal feltünöbbnek mu
tatkozott egy intensiv fenypont a vörösben, a C vonal. A nagy 
refractorral eszközölt megfigyeles csakugyan a C vonal szokat
lan fonyerejet mutatta. Ket szomszedos sötet savja kitünöen 
volt lathat6. Sajatsagos volt az F vonal, mely gyengen sötetnek 
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mutatkozott. Harom gyengen arnyalt mezö tünt fel a spectrum 
ibolya reszeben. 

Szeptember 15. 
Kolorimetrikus megfigyelesek alkalmaval Dr. Kövesligethy 

ur l Cassiopeiat ismegtekintette egy 31/,/' üstökös keresövel. AC 
vonal rendkiviil intensiv volt, szomszedos savjai szelesek es sö
tetek. A D; b es h vonalok sötetek es a spectrum ibolya hataran 
egy szeles elmos6dott sav all. Az F vonal sajatsagos benyomasa 
arra kesztette az eszlelöt, hogy ezen objektumot a nagy tavcsövel 
figyelje meg. Ekkor meg Da fenyes vonnJ is eszrevehetö volt, es 
F gyönge, de hatarozottan sötet. Idönkent e vonal megfordulni 
latszott, majd megint egeszen latbatatlan Jett. 

Ezen teny magyarazata, ho/ly egy es ugyanazon anyag 
vonalai egyidejüleg reszben sötetek, reszben fenyesek, nem 
nehez. Miutan folytonos spectrummal van dolgunk, ama fölteves, 
hogy a gazon at csak mersekelt kiterjedesü rezgesi complexus 
hatol at, magat61 elesik, s igy a magyarazat csak hömersekleti 
valtozasokban vagy az izz6 gaz retegenek vastagsagi valtozatai
ban keresendö. 

Epen ezen esetekben lesz lehetseges, a csillagok hömersek
letet kitudni, miutan függetlenne valunk az egymast atbatö 
gazok elnyeletesi kepessegetöl. 

Lalande 9051. 4h 38m 43•- 6° l' 27" ( 1800.) mg. 5. 5. 
A mult evi november 28-an talalta Dr. Kövesligethy ez'en 

csillagot s · megjegyze, hogy C val6szinüleg fenyes. Nagysaga 
5·5-re volt becsülve. Ugyanez ev deczember 22-en nagysaga 
mar csak 6·5-re volt tehetö. D hatarozottan sötet volt, C es F 
fenyes. Bartfay kand. ur ezen megfigyeles minden pontjat meg
erösitette. 

A f. e. februar 19-en a csillag a fänyerös nagy refraktorral 
lett megfigyelve. 01 Da e1:1 F fänyes vonalok jelenlete ketsegen 
kivül volt helyezrn. 

Deczember 7 -en megint megfigyeltetett e csillag. C oly 
fänyes volt, hogy az eset.leg jelen Jevö segedtanit6 a fonalspek
trum. vörös reszeben egy cctündöklö csillagot» latott. Ds csak 
idönkint volt 1athat6. E szerint a csillag a II b typushoz volna 
soroland6. 
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Különbözo spectroskopikus megfigyelesek. 

Az orionköd spektruma. 
Nyugtalan es kedvezötlen leg mellett ket fenyes vonal 

mutatkozott, melyeknek megközelitett helyzete 504 es 497mmm, 
A hydrogen vonalaknak meg nyomai sem voltak latbat6k. 
A spectroscop rese az ugynevezett trapez környekere volt 

beallitva. 
Napfoltok spectruma. 
A nap pbysika.i alkatanak bebat6bb tanulmanyozasa szük

segesse teszi a foltok spectrumat azon szempontb61 megfigyelni, 
mikent valtoznak a vonalainak intensitasa es szelessege. Az esz
lelö különösen a hydrogen vonalaira forditot.ta fö figyelmet. 
Az intensitas (a vonalak sötetsege) es szelesseg-becslesekben 
egysegül mindig a fenyes batter megfelelö vonala van veve. 

Januar 29. Nagy kettesmagvu folt 92°·0 + 6°·5. 
Különös fontossagu tünemenyek nem mutatkoznak: a von:1-

lok szelessege es intensitasa a következö: 

Vonal : B C D b F. 
Szelesseg : 1 ·0 
Intensitas : 0·8 

1 ·O 1 ·2 1 ·0 0·9. 
1·1 1·3 0·9 0·7. 

Januar 26. Nagy kerek folt 53'"5 + 8°·5. 
A D es b vonalok . intensitasa 0·8, szelessegök 1 ·2. Igen 

gyengek B es 0. A spectrum kiterjedese azonos a napspec

trumeval. 
Februar 1. Igen nagy, kiterjedt ruagvu folt 330°.0-25°.5. 

Vonal: B C a D b F. 
Szelesseg : 1 ·0 1 ·3 
Intensitas : 0·8 0·6 

1'1 1 ·0 1 ·2 0·8. 
1·5 1·5 1·3 o·s. 

Különös tünemenyek nem mutatkoznak. 
Ezen megfigyelesek szüksegesse teszik a vonalak absolut 

szelesseg-meghatarozasat. Dr. Kövesligetby eddig a következö
ket batarozta meg : 

C 0·125mmm. 

D1 0·044 
D2 0·051 
F 0·077 
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Az esti pir spectruma. 
Szeptember havaban a mult evi esti pir ismet feltünöen 

mutatkozott. Dr, Kövesligethy ezeket több beten at figyelte meg 
egy Brwoning-fäle crRainband spectroscoppal», mely eppen a 
kevesbbe törekeny sugarak szamara nagy fänysz6rasu. A meg
figyeles rajzok kesziteseben es ezek összehasonlitasaban allt. 
A vonalok szelessege es intensitasa ugyan ala volt vetve valto
zasoknak, melyek körülbelül parhuzamban haladtak a napnak 
allasaval a horizonhoz, de Ienyeges atalakulasoknak meg nyomai 
sem voltak constatalhat6k. A spectrum a vizgözt jellemzi. 

Kiserlet a nap hllmersekletenek megbatarozasara. 

A spectrum vonalainak kiszelesedese es fänyenek valtoza
sara nezve különbözö velemenyek vannak kepviselve a physiku
sok között. Emez egy kiserletet ir le, mely a kiszelesedest peldaul 
egeszen a nyomas befolyasanak tulajdonitja„ amaz egy masik 
kiserlettel ep oly meggyözöleg a hömersekletet okolja. 

Dr. Kövesligethy tebät azt velte, hogy ezen nezetkülömb
segben tan tisztan elmeleti m6don lehetne iteletet hozni. Igaz, 
hogy ezen utnak is megvannak a maga nebezsegei, mert a 
mechanikai gaz es höelmelet magas kifejlödese daczara a töme
csek vilagaba csak hypothesisek alapjan .lephetünk. 

Kövesligethy ur gondolatmenete ezen kutatasban a követ
kezö: a paranymozgäs atvitele az etberre összeköttetesben all 
az illetö anyag jellemzö spectralvonalaval, s ennelfogva csak a 
hömerseklet es a nyomas befolyasa tanulmanyoza.ndo ezen 
mozgasra. 

Eredmeny gyanant az tünt ki, bogy valamely gaz jellemzö 
vonalanak bullamhossza tömecsenek hatasköretöl, törnegetöl 
es azon hömerseklettöl iügg, melynel a tömecs egyes paranyai 
szetvalnak. Ezen következtetes azert fontos, mert gyakorlati 
megvizsgalast enged meg. A hydrogen gazelmeleti alland6i es 
azon hömerseklet, nrnly mellett ezen elem oxygennel egyesül, 
felvetele mellett lön levezetve J.=0·000 2462mm, a mi F-nek 
oktavjaval tökeletesen azonos. Hogy csakugyan az F vonal 
tekintendö a köneny különösen jellemzö vonalaul, bizonyitjak 
Zöllner, Frankland es Lockyer kutatasai, valamint azon altala-
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nosan ismert teny, hogy ezen vonal az, mely legerzekenyebben 
hat vissza hömert=ekleti es nyomasi valtozasokra, a mi Dr. 
Kövesligethy elmeleti üton nyert eredmenyeivel szinten egyezik. 

Ö azonban meg kivanatosnak tartja az elmeletet a gyakor
lattal szigoruan összehasonlitani, mielött eredmenyeit terjedel
mesen adna ele. 

Ket egynemü feuyforras szamara talaltatott ezen egyenlet 

~ = -4sf 3Ptg2cp 
f:l V 3'P2 tg 2Cf1 

ha a f:l~f:l ket fenyforras hömerseklete, P,.P nyomasa, cp~cp a 
spectroscop resetöl mert latszögei. '3 es 3 ezen fänyforras 
characteristikus vonalanak intcnsitasa. Ezen egyenletben el van 
hanyagolva n. legköri absorbti6, valamint az izz6 gaz elnye
lesi kepessege is, tovabba masod- es magasabb rendü meny
nyisegek. 

Az eddig eszközölt összehasonlit6 spectralphotometrikus 
meresek protuberantiakon es a könenygaz között (majd Geiszler 
csö, majd a könenylang .F'-nek megfelelö fenymaximumaval) a 
naphömersekletnek 50000 es 60000° c között fekvö ertekeit 
adtak, mely hö termeszetesen a photosphärara vonatkozik. 
Frankland es Lockyer szerint anyomas 250mm lett felveve. Ezen 
eredmenyek eleg szorosan csatlakoznak Zöllner, Stefan es 
Rossetti altal nyert szamokhoz. 

Ezen erdekes targyr61, mely ugy latszik spectralvonalok sze
lesseg es intensitas meresekböl hömersekletet es nyomast enged 
levezetni, a legközelebbi idöben kiterjedt kutatasok lesznek esz
közölve. 

Egy ide vonatkoz6 kerdes nem latszik erdektelennek, 
Nemely fizikus a vonalok kiszelesedeset, mint a Doppler-fele elv 
következmenyet tekintik, miutan az izz6 gaz tömecsei nagy 
sebesseggel mozognak a '1atvonalban is. Jelölven 2i; a vonal 
szelesseget, c es So a feny illetve a gaztömecs sebesseget, ut6bbit 
273 ° 0-nal, :A a vonal hullamhosszat, akkor 

EC = SoAf[ 

A napspectrum F vonala szamara 2i; = O·OSmmm mi majd 
0°0-nyi hömersekletet ad, mig 50,000°-nak 1 ·214mmm szelessegü 
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vonal felelne meg, a mi körülbelül cf Lyrreben ugy is van. 
A Maxwell-tele törveny helyessege termeszetesen ezen magas 
höfoknal is fölteteleztetik. 

Spectralphotometrikus megflgyelesek. 

Az Astr. Nachr. 2585. sz. c1Beiträge zur Erkenntniss der 
Natur variabeler SterneN czimü ertekezes gondolatmenetet 
követve, Dr. Kövesligethy egy Zöllner-fäle astrophotometert 
alkalmazott a csillagda fenyteljes 31/2'' üstökös keresöjere. 
A photometer-keszülek ocularjara egy vagy 4°-nyi dispersi6ju 
atkutat6 spectroscop lett csavarva, mi altal a csillag spectruma 
a mesterseges csillag spectruma mellett volt meg:figyelhetö. 
A kolorimeterkör egy bizonyos valtozatlan allasa mellett a mes
terseges csillag spectrumanak egyes reszei az intensitaskör for
gatasa altal ugy voltak valtoztathat6k, hogy a ket spectrum 
osszehasonlithat6 lett volna. 

Elöleges kiserletek marczius 14. es 23-an lettek eszközölve 
ß Persei spectruman. 

ß Persei mru·cz 14. 10h Om. 

Az intensitaskör beallitasa: C 342°·5 
D 3% 0 ·3 
b 318°·2 

F 314°·0 
G 328°·4 

Zenithtavol 67°. A spec
troscop eltavolitasa 
utan az intensitaskör 
allasa volt 301°·6, a 
kolorimeterköre 167 °. 
Levegö hömerseklete 
+ 2°·5 C., nedves-
sege 89° c. 

A közeptöl val6 nagy elteresek miatt, az eszlelö mar 
eleve keves bizalommal volt ezen meresek irant, es a bizalma 
meg csökkent, midön igen sok csillagnal az egyes spectral
tajak intensitas-egyenlüsege nem is volt eszközölhetö. Ennel
fogva a m6dszer ugy Jett atalakitva, hogy a kolorimeter-kör 
forgatasa idezze elö az összehasonlithat6sagot, mig az intensitas
kör allasa szilard. Ez uton valamivel jobb eredmenyek voltak 
elerhetök; Mars szamara volt pl. 
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Mars april 2. 11 h 25m. 
Kolorimeterkör beallitasa : C 252 Zenithtavol 52. Intensitasi 

D 262 kör 180°. A levegö hö
b 305 merseklete + fi 0 c., ned

F 339 vessege 85 ° C. 
Dr. Kövesligethy elöbbi kolorimetrikus megfigyelesek altal 

nyert tapasztalatai folytan, az ezen m6dszern01 fölmerülö val6-
szinü hibat is nagynak tartotta. J6llehet az elteresek nagy resze 
abban leli magyarazatat, hogy az egyes spectral tajak nem 
voltak elszigetelve s hatarolva, hogy ennelfogva a szem biztos 
nyugpontot nem talalt, valamint abban is, hogy a ket össze
hasonlitand6 spectrum csak a finom mozgas folytonos baszna
lata altal volt tarthat6 egyenlö magassagban es tavolban, megis 
elbagyta ezen m6dszert teljesen, azon nem alaptalan fälelmeben, 
hogy eredmenyek helyett puszta szamokat nyerend. 

E közben a 162mm refraktor is le lett szerelve s ezen egyik 
fö müszer hianya az observator urat az elmeleti spectralanalysis 
terebe vezette, a melylyel val6 foglalkozas öt mindinkabb meg
gyözte azon fölötte fontos szerepröl, mely spectralphotometrikus 
mereseknek tulajdonitand6. Egy oly müszer volt elöallitand6, 
mely kenyelmes es biztos mereseket enged tenni, melynel a 
meresek val6szinü hibaja a szintöl teljesen független. Fökell8k 
volt az is, hogy az intensitasok egy absolut egysegre legyenek 
reducalhat6k, melynek meghatarozasa a jövö ev egyik föfelada
tat fogja kepezni. Ezen követelmenyeknek minden tekintetben 
az 6.gynevezett neutral szinü üvegek Jatszott megfelelni, s Kö
vesligethy ur varakozasaban nem csal6dott, midön hosszu kere
ses utan a csillagda vegre augusztus utols6 napjaiban egy ilyen 
Horne es Thorntwaite mühelyeb61 kikerült müszer birtokaba 
jutott. 

Az ek nem volt ugyan tökeletesen homogen, miutan a C es 
D hullamhosszaknal könnyü elnyeletesi savokat mutat, a hullam
hosszra nezve pedig feltünöen atlatsz6. De az egyenlötlensegek 
nem olyanok, hogy az üveg-ek alkalmazhat6sagat kerdesesse 
tudnak tenni, söt tekinteten kivül maradnak, ha a megfigyele
sekre mindig ugyanazon hullamhossznyi sugarakat hasznaljuk. 
Mint normal hullamhosszasagok meg lettek allapitva : 

673. 633. 600.555, 515.484. 464.444mmm, 
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a melyek legalabb az I. es II. typusu csillagoknal vonalmen
tesek es a mennyire lebet egyenlö tavolsaguak. 

Az üveg-ek egy millimeter skalaval ellatott foglalatba jött, 
melynek segitsegevel ezt barmily spectroscop ocularja ele lebet 
csavarni s hosszanak iranyaban eltolni. Egy mutat6n, melynek 
reducti6ja az ocular közepere = 17·77mm. leolvasni engedi az 
ek allasat. 

Gondos micrometrikus meresek szerint ezen üveg-eknek 
vastagsaga ott, hol a fäny hatol at i:ajta, a következl5: 

Index 
Az ek vastagsaga 

neutral üveg feher üveg 

5·0 '"'/rn 0·356 '"'f,„ 3·(J77 '"'f,,. 
10·0 (J·595 2·838 
15•0 0·834 2·599 
20·0 1·073 2·360 
25·0 1·312 2·121 
30·0 1·550 1·883 
35·0 1-789 1"644 
40·0 2·028 1·405 

45·0 2·267 1'166 

50·0 2 505 0·928 

55·0 2·744 0·689 

60·0 2·983 0·450 

65·0 3-222 0·211 

Az összetett üveg-ek (neutral üveg es ellenkezö fekvesü 
hasonl6 alaku feher üveg) teljesen planparalellnek tekinthetö. 

Legyen e, es e2 a neutral es feber üveg fenyatbocsatasi 

együtthat6ja (hol bizonyara e2 igen közel = 1) 2 a kezdetleges 
3o 

intensitas viszonya ama intensitasboz, mely a fänyerzes hatara-
nak · megfelel, akkor tudvalevl5leg: 

_3_ - ~ a,~ a. 
- ':,1 ':!2 

3o 
ha meg 01 02 jelöli a fäny-elnyelö retegek vastagsagat azon 
helyen, hol a sugar rajtok atbatol. Ezen egyenlet segitsegevel 
~1 es ~2 kiszamithat6, ha egy mas pl. Vogel-Glan-fäle spectropho
tometerrel az 3 mennyisegek meg vannak merve. A kijelölt 
hullamhosszak szamara a következl5 ertekek lettek levezetve : 

• 
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Hullambossz l 
Atbocsatasi együttbat6 

Refiexio 
neutral üveg 1 feher üveg 

673 0•294±0·002 
633 29i 2 
600 '306 2 
555 310 3 

515 269 2 0·993 0•956 
484 398 1 
464 296 1 
444 309 1 

426 310 3 

es ezen a!land6k segelyevel tahlak lettek kiszamitva, melyek az 
egyes hullamhosszak szamara a ~1°1 ~2°2 logarithmusat adjak, 
mint a skala leolvasasi függvenyet. 

Az intensitasok absolut egysegben val6 kifejezese sok elö
vigyäzatot igenyel, mit Dr. Kövesligethy nem is tevesztett szem 
elöl. lde tartozik meg az üveg-ekre vonatkoz6lag a feny-vissza
verödesi együtthat6, mely a, fönti tabläzatban «Re:flexi6» rovat
ban van kiteve, s mely a normalhullamhosszakra a Vogel-Glan
fele spectralphotometerrel lett meghatärozva. 

Fenyegysegül vette az observator ur mindig a megfelelö 
hullamhossznyi fenymennyiseget, mely 3·433mm. vastagsagu es 
a megfelelö atbocsatasi tehetseggel bir6 neutralüvegen atmenve 
szemeben meg epen a fänyerzet tudatat kelti. Az egyes szinek 
összehasonlitasa nem törtenik «erzekenysegi együtthat6k» se
gitsegevel, mint eleve tervezve volt, miutan Helmholtz szerint 
igen gyenge feny nem szin, csak fänyerzetet hoz letre. De ha 
ez altal alland6 hibak csusznanak is az eredmenybe, ezek az 
absolut egysegre val6 reducti6 alkalmaval megint kiesnek. 

Mielött Kövesligethy ur pontos megfigyeleseit kezdte volna 
ezen müszerrel, gyakorlatot akarvan maganak szerezni, az üveg
eket a 31/2'' üstökös keresöre alkalmazta es az elsötetitett csilla
got egy atkutat6 spectroscoppal eszlelte ugy, hogy a spectrum 
egyes reszeit az üveg-ek eltolasa altal egesz az eltünesig söteti
tette el. Ezen meresek pereze nem nevezheWk epen spectral
photometrikus megfigyeleseknek, de ketsegen kivül j6 szolgala-

M. T. AK. i;RT, A MATH. TUD. KÖRi-, BÖL. J88'i. XII. K. 2. SZ. 3 
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tokat tesznek kolorimetrikus mereseknel es a valtoz6 csillagok 
megfigyelesenel. 

Miutan az intensitäs-meresek a spectrum kiterjedtebb 
reszere vonatkoznak, a bullamhosszak belyett az eszlelö inkabb 
a kevesbbe ha.tarozott szinelnevezest valasztotta. Az eredmenyek 
nincsenek javitva az ek visszaverödese, a csillag magassaga 

stb. miatt. 
Az eszleleti anyag elrendezese vilagos; emlithetö legfölebb, 

hogy az elsö so1· mindig a skala-leolvasast, a masodik az inten
sitast adja az altalunk valasztott egysegben. 



<:.<> 

* 

1 

... 

Objectum 
1 

IX Lyrae 

ß Lyrae 

1 

y Cassiopeiae 

ß Persei 

IX Anrigae 

IX Ursae minor 

ß Ursaeminor 

Jdö 

Sept.10. 11 ·0h 
11. 10·5 
12. 11·0 
12. 11-5 
20. 11-5 
14. 8·5 
15. 8·0 
20. 9-5 
15. 10·5 
17. 11·0 
20. 10·0 
17. 10·5 
20. 10·5 
11. 10·0 
14. 9·0 
15. 8·5 
14. 9•5 
15. 10·0 
20. 11·0 

1 
vörös 

4·82 9•46. 
3•21 9·059 
3·64 !)• 159 
2· 38 8\858 
1 •41 8·606 
3•70 9· 184 
2•71 8·933 
3•59 9·159 
2•95 9•008 
2•74 8·933 
2•47 8·883 
4·23 9•311 
4· IO 9·285 
ll-2t 8•807 
2•73 8·933 
2·21 8·807 
3•18 9·059 
2·58 8•908 
2•63 8·908 

Intensitasok \magas-

sarg11 
1 

zöld kek ibolya sag 

6•23 9·818 6•50 9•880 5•08 9·534 3·57 9·186 44° hengerlencse n0lki.i l 
6•35 9·867 5·44 9·579 4•62 9•408 3· 41 9• 137 51 hengerlencsevel 
5•99 9·769 6•20 9•798 4·54 9·383 3•48 !-J• 161 44 heLgerlencsevel 
4·21 9· 327 4·07 9·225 2·33 8 ·827 1 •55 8· 675 39 hengerlencse nelkül 
4•24 9·327 2 ·63 8•817 1 •87 8•725 - - 33 
5·51 9·ü4ß 4·88 9·443 3·29 9•079 2·39 8·894 50 
4· 27 9·351 3· 55 9•089 2•98 9•003 2·24 8•845 47 
5•39 9·621 3·84 9· 143 3·45 9· 129 2•72 8·967 60 
4•85 9•474 3·76 9• 116 3•00 9·003 l •92 8·772 37 
8•73 9•695 4•41 9•307 2•75 8·928 2·48 8·918 42 
5•48 9·646 3· 28 9·007 2·76 8·928 2·00 8·796 36 
()•46 9·892 5•41 9·579 3·98 9·256 2· 66 8 · 9()7 24 
6•61 9·916 5• 15 9·525 3•66 9•180 1 •89 8·772 25 •. 
3· 92 9·253 4·25 9·253 - - - - 49 
6•08 9·793 5•()6 9·661 4·02 !-) ·256 3•01 9•040 48 
4•94? 9·498 3·90 9• 171 2·90 8·978 2•01 8·796 48 

1 5·42 9·621 4•2() 9•280 3•46 9· 104 2·00 8•796 45 
3·84 9·228 3· 36 9•034 2· 54 8•877 1•90 8·772 42 
4·83 9•474 3·37 9·034 2•24 8•801 1 •55 8·686 38 
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Megj egyzesek : 
Szeptember 10. Hömerseklet + 11°C. nedvesseg 89°/. 
Szeptember 11. Könnyü felhök az eszlelet vege fele. höm. 

+ 11°. nedv. 88°/. 
Szeptember 12. Levegö igen j6. 
Szeptember 14. Levegö nagyon j6. 
Szeptember 15. Levegö eleg rosz, spectrumok lobognak. 
Szeptember 17. Levegö rossz. 
Szeptember 20. Levegö paratelt es a kepek nyugtalanok. 
Ezen eszleleti sor csekely kiterjedese miatt Kövesligethy ur 

nem vout belöle kövtitkezteteseket. Ezen elögyakorlatok meg
tetele utan programm gyanant a csillagok pontos spectralphoto
metrikus megfigyelese lett megallapitva. Az absolut egyseg 
bevezetese szüksegesse teszi a legkör es a hasznalt müszerek 
absorti6 es refiexi6 befolyasanak tanulmanyozasat. 

Mielött azonban a legkör befolyasat levezetnök, legyen 
szabad a hasznalt müszert kisse bövebben leirni. Spectralpho
tometrikus meresek a Merz-fele a vision directe <1 Universalspec
troskop)) jö alkalmazasba, melynek dispersi6ja Des Hközt 8°. 
Az ocular fedele az elöbb emlitett üveg-eket viseli foglalatja
ban. Az ocular gyupontjaban ket eltolhat6 lemez van, melyek 
segelyevel a spectrum barmily kis resze kimetszhetö. Ezen 
diaphragma nyilas szelessege minden egyes meresnel pontosan 
följegyeztetik, s ugysz61 van a spectroscop resenek nyilasa is, 
mely a rescsavar beosztasan olvashat6 le. Szorgos megfigyelesek 
utan ezen csavar egy menete egyenlö 

1r = 0·361Smm 
s a csavar egesz hosszaban egyenletes. A diaphragma nyilas 
allasa minden egyes megfigyelesnel egy .borszesz lang natrium 
vonalan ellenöriztetik. 

A müszer altal elnyerhetö pontossagot a következö tablazat 
tünteti fel, mely a napon eszközölt 25 eszleletböl van levezetve. 
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egy beallitas val. a közep val. hibaja 
H ullamhossz hibä.ja 

- sklllareszekben skillareszekben 1 intensitasban 

673 ±0·138 ±0·028 ±0·3°/o 
633 0•133 0-1127 6 
600 0· 103 0·021 5 

555 0·067 0·014 3 
515 0· 131 0·027 7 
484 0· 178 0·036 8 
464 0•137 0•028 7 
444 0·138 U·028 6 

426 f)· 126 0·026 4 

E tabla bizonyitja egyszersmind azt is, hogy a meresek 
val6szinü hibaja az eges?. spectrum hosszäban egyenlö s ennel
fogva azon vezerelv helyesseget, hogy valamely fenyhatas jelen
vagy jelen nem lete sokkal egyszerübb es ennelfogva pontosabb 
erzeki processus, mint ket együtt letezö fenybatas öszehason
litasa. 

Valahanyszor az idö megengedi, Dr. Kövesligetby spectral
photometrikus napmegfigyeleseket eszközöl. Ezek nem csak a 
legkör befolyasat fogjak engedni tanulmanyozni, de az eszlelö 
szemenek fenyerzekenysege is folytonos ellenörizes alatt fog allni . 

A legkör befolyO.sa a spectrnm intensitO.sO.ra. 

Legyen a a levegö elnyeletesi ei:zyütthat6ja, valamely bul
lamhossznyi fenysugar szamara, s egy megbatarozott meteorolo
giai allapot mellett. A Jegreteg egysege = 1 m B n z egymasra 
következö legretegek szama, melyek a 1egals6va1 egyenlö hata
suak = n. Akkor a levegö absorpt.i6ja kifejezhetö 

A = (1-a)" 

egyenlet altal. A retegek szamat vastagsagaival lebet felcserelni 
s megje~yzendö, hogy magasabb retegek mindinkabb tetemesb 
vastagsagot nyernek, hogy elnyeletesi kepessegök szinten a 

lehessen. Ha ezen vastagsagot o-val, a megfelelö sürüseget a-val 
jelöljük, leszen 
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hol a
0
a

1 
a legkör als6 es felsö hatarara vonatkozik. Az egyes re

tegek folytonos egymasra következese es a kozdö reteg csekely 
vastagsaga mellett irhatunk az összeg helyebe egy integralt, 

mi altal nyerünk A = ( 1 _ o:)ooao (Ig nat a1 - Jg n•t ao) 

Ha vegre z ez eszlelt csillag zenithtavola, r es Ha föld

sugar es a legkör magassaga, akkor 
A = (1 _ o:)Boao llg n•t a1 - Jg nat <11) 1 

y1 --(,;. H)" sin 2z 

Ezen hatvanykitevök ertekei meghatarozhat6k. Az Oppol
zer-fäle refritctio elmelet alapjat kepezö hypothesis, mely 
szerint a hömerseklet a leg sürüsegevel aranyosan fogy, fölv6-
tele mellett nyerjük a Boyle-Gay Lussac-fele törvenyböl a kö-

vetkezö egyenleteket . (r )" dp = - ag -:;:- dr 

p = Ra(a. + ßa) 
hol p a legkör nyomasa, R az ismert Boyle-fole alland6. Ezen 

egyenletekböl levezethetö a következö 

Oppolzer szerint 
t = C + (t0 - 0) ~ 

Clo 

hol to a földfelületen eszlelt hömerseklet es 0 = - 45° Cels. 
A legkör minden egyes retege a raesö fäny ß reszet veri 

vissza. Miutan reflexio-tehetsege ketsegen kivül a reflectal6 re
szecskek szamaval nö vagy fogy, leszen az n-dik reteg szamara: 

ß -ß ~ n - o 
Clo 

a miböl a visszavert fäny R logaritbmusa szamara következik 

lg R = ~ lg (t - ßo ~) , aß 
Fresnel gyönyörü munkaja szerint a visszaverödesre nezve ir-

batunk 
1 [sin (o: - ß) tg (a - ß)J2

· sin o: 
ß = 4 sin (o: + ß) + tg (a + ß) ' sin ß = 1 ·000294 
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es csak 85° zenithtavol mellett erezhetö a legreteg megvasta
godasanak befolyasa a reflexi6ra, a mennyiben ezt, akkor is a 
legkedvezötlenebb esetben 0·01 ° /-tel megvaltoztatja. Ennel
fogva R függetlennek tekinthetö a beesesi szögtöl vagy a ze
nithtavolt61, es leszen 

cro 

lg R = S lg ( 1 - ß0 :
0 
)da 

cr1 

vagy mivel 0 1 = 0 majdnem: 
1- ~· 

R = e - cro ( l - ßo) ßo "• 
a mi egyszerüen igy is irhat6 

R= bcro. 

A legkörben eszlelt optikai tünemenyek ennek optikailag 
hatasos magassagat 75·0 kilometerre teszik, mely ertekkel 
következö tablazat szamithat6 ki. 

1 1 
Zenithtavol g ~ 2 

1 - C ~ H) sin 
2
z 

oo 0·00000 
5 00162 

100 00649 
15 01470 
20 02635 
25 041G3 
30 06080 
35 08419 
40 11224 
45 14555 
50 18491 
55 23139 
60 28646 
65 35213 
70 43102 
75 52633 
80 63959 
85 75743 
90 0·81800 
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A kitevö masodik factora lg (00a0[lg nat a0 - lg nat a1]) 

szinten tablaba hozhat6, melynek argumentuma a barometer es 
thermometer allasa a földfelületen 

Hömersek Barometer 
c. 740 mm. 750 mm. 760 mm. 770 mm. 

-20° 2·38997 2·39580 2·40155 2·4-07?23 

-10 962 545 120 688 

0 927 510 085 653 

+10 893 476 051 619 

+20 858 441 016 584-

+30 822 405 39980 u4·8 

Ha tehat a legals6bb legreteg hömerseklete = 0° O s 
nyomasa = 760 mm„ akkor a legkör absorbtio hatasa azonos 
egy 25?2"7 m. magassagu reteggel, melynek sürüsege alland6 
= 1, a földhöz legközelebb fekvö legreteg sürüsegevel. 

Az eszleleti anyag meg nem oly kiterj edt, hogy az a. es b 
mennyiseg sikerrel levezethetö belöle 8 mar elvileg is bevaran
d6k meg a nyari h6napokban teendö megfigyelesek. 

Vegre alljon itt meg nehany tabla a hasznalt müszcrek 

leolvasasanak reducti6jara. 
A Merz universalspectroscop reducti6ja normalspectrumra. 

Hullam-hossz Reauctio 

673 0·815 

633 1·000 

600 1·212 

555 1·600 

515 2•141 

484 3·077 

464 3·448 

444 4-·762 

426 5·715 
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Logarithmus (~13 ·4ss - 01) 

a'! 

1 

Hullamhossz 

1 444 1 426 1 ~ ::d 
.-"I 

673 1 633 1 600 1 555 1 515 1 484 1 464 r:n 

O· O 8•236 8·:?54 8•294 8•317 8· 107 8· 674 8· 244 8•309 8·312 O·O 
0 · 5 363 379 417 438 244 769 371 431 433 0•5 
1 ·o 490 505 540 559 380 865 498 553 555 1 ·0 
1 •5 617 631 663 681 517 961 624 674 676 1 ·5 
'2·0 744 757 786 802 653 9· 056 751 796 798 2•0 
2•5 871 883 909 923 789 152 877 918 920 2·5 
3 ·0 998 9·008 9·031 9·044 925 247 9·003 9·040 9•041 3•0 
3·5 9· 125 134 154 166 9·062 343 130 102 163 3•5 
4•0 252 260 '277 287 198 438 256 284 285 4·0 
4•5 379 386 400 408 335 534 383 405 406 4•5 
<>·O 506 511 523 529 470 639 509 527 528 5•0 
5·5 633 637 646 650 607 725 635 649 649 5·5 
6·0 761 763 769 772 743 820 762 771 771 6•0 
6· 5 888 889 892 893 880 916 888 892 893 6•5 

A megfigyelesek meg keves szamuak, mivel csak novem
ber 20. kezdödtek. A következö tablazatban vannak összeallitva., 
de a levezetett correcti6-mennyisegek meg nem lettek alkalmazva 
rajok. A tablak berendezesere vonatkoz6lag legfölebb az volna 
megemlitendö, hogy a 673-426 hullamhosszakkal czimzett 
rovatok elsö sora az intensitast tünteti föl skalaertek ben, a ma
:aodik ellenben az altalunk valasztott egysegben. Napmegfigye
leseknel a 162 mm. refractor mindig 85 mm.-re volt ledia
phragmazva. 
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5·16 ' 4·16 
700 

24. Nov. 107' 6m Nap 6·15 6·71 6·72 6·83 6·76 6·44 6·08 20° +52 - 2·5 67 8·6 0·05 8Centrum. Levegöj6 

25. Nov. 1 40 Nap 4·89 5·88 6·36 6·69 6·59 6·16 4·86 4·67 3·66 15·5 55 -3 77 4·5 0·03 8 Centrum. FehCr ud-
varral 

25. Nov. 11 0 ßOrionis - - 2·77 5·67 5·E5 4·49 5·34 3·27 - 29 58 -13·5 88 55·3 0·41 Levegö j6 

25. Nov. 11 45 o:Orionis - - 3•86 5·83 5•39 4•82 4·72 - - 44·5 58 -13·5 88 55·3 0·41 Levegö j6 

26.Nov. 10 7 Nap 1·81 2·97 4·30 5·98 4.68 2·70 1'85 - - 17 59 - 9 85 2·5 0·03 
) A•qn•~"'" 

A z eszlelet vege fele 
26. Nov. 10 30 Nap 2·44 4·19 5·55 6·28 5.35 3·77 3·67 2·59 1'52 18·5 fi9 -9 85 11·2 0·025 könnyü stratusok 

1. Dec. 9 50 Nap 3·30 4·35 5·58 6·60 5·68 3·74 3·51 2·74 1'73 17·5 54 -4 57 7'3 0·02 )A•q~t<n™1 
1. Dec. 10 12 Nap 3·37 4·85 6·03 6·59 5-79 4·35 0·74 3·02 1·98 19 54 -4 57 7'3 0·02 

Levegöj6 

3. Dec. 9 35 Nap 3·07 4·24 4·88 5·88 4•29 3·32 2·31 1·85 - 14·5 60 - 5·5 71 8·1 0·01 
) Aoqnotornret 

3. Dec. 10 25 1 Nap 3·1 8 4·21 5·95 6•57 5·80 4·43 3·80 2·92 2·04 18 60 - 5·5 71 4·4 0·01 
Levegö j6 
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A fenyaberratio allando függese a csillag szinetöl. 

A Monthly Notices. Vol. XLIV. Nr. 6-ban közölt ertekezes: 
«Notes on Nyren's Determination of the Conytant of Aberra
tioni>, by Mr. D. Gill, arra ösztönözte Kövesligethy observator 
urat, hogy az aberrati6 alland6janak függeset a csillagok szine
töl közelebbröl vegye szemügyre. 

L egyen a-val jelölve ezen alland6, c es c'0 jelölje a föld 
közep sebesseget palyajaban, illetve a feny terjedesi sebesseget, 
akkor az aberrati6 nagysaga adva van 

c 
a = cotg 1" -

c'o 

egyenlet altal. De miutan a csillag "A0 es "A1 hullamhosszak közt 
minden lehetö szinü fenyt sugaroz ki, a c'" kifejezes erteke 
leszen 

hol c' es 3 a "A hullamhosszasagnak megfelelö terjedesi sebesse- . 
get, illetve objectiv fänyerejet jelenti. Ezen ut6bbi kifejezes 
helyebe irhatjuk a következöt 

_, _ Ac'3 
Co- ~3 , 

melyl.Jen a fänyerö füqgese a hullamhosszasagt61 nem tetelez
tetik föl, mint ismeretes analytikai kifejezes. 

Mi.utan az 3 fenyerö a különbözö csillagtypusokban a. hul
lamhosszak mindig mas·mas ertekei szamara valnak maximu
mokka, a feny terjedesi sebessege es ennel fogva az aberrati6 is 
typusr61-typusra valtoz6. 
Az elsö typus jellemzesere hasznalhat6 Sirius es Wega. 
masodik Arktur es Capella. 
harmadik << Aldebaran esBeteigeuze. 

Vogel H. C. «Resultate· spectrophotometrischer Untersu
chungen » (Berlin 1880) czimü ertekezeseböl a következö erte
kek vezethetök le. 
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Hullarnhossz. I. typus II. typus III. typus 

633 1·00 3, t ·29 3, 1 ·32 3, 

600 1 ·00 32 1 ·20 32 1 ·~5 32 

555 1 ·00 3· 1 ·00 3s 1·00 3· 
517 1·00 3, 0·85 3· 0·77 3· 
486 1 ·00 35 0·67 35 o·52 3s 

464 1 ·00 3· 0·47 311 0·34 3a 
444 1·00 3, 0·34 3, 0·27 3, 

a hol ~' ... 3
1 

jelentik a 633 ... 44-4 hullambossznak megfelelö 
fänyeröt. Ezen tabla kifejezi tebat az egyes spectraltajak feny
erejenek függeset a csi1lagtypust61, melynek egyEegeül az I. ve
tetett föl. Miutan itt nem annyira absolut pontossagu ertekek, 
inkabb a mennyisegek rangja szerepel, eleg pontossaggal te-

hetjük: 
3, = . .7 
32 = 11 
3s = 22 
3· = 15 
3s = 6 
3s = 3 
;, = 2 

c', = 1·00 
c' 2 = 1 ·00 
c'a = 1·01 
c',= 1·01 
c's = 1·01 
c' 6 = 1 ·02 
c', = 1·02 

Young es Forbes kiserletei szerint (Experimental Determi
nation of tbe velocity of white and coloured light, Phil. Trans. of 
the R. S. Vol. 173. Part I) a kek fäny terjedesi sebessege vagy 
1 ·80/o-tel nagyobb mint a vöröse. A «keb es <1vörös1J fogalmak 
hatarozatlansaganal fogva elegseges, c' szamara a fönnebbi tab

laban közölt ertekeket venni föl. 
Ezek alapjan vezethetök le a következö ertekek : 

Az I. typusu csillagok fänyterjedesi sebessege cr = 1 ·008. 
A II. Crr = 0·963. 
A III. cm = 0·934. 

Ezen szamokhoz azonban meg csekely correctio is jar6.l: 
Az I. typusu csillagok vagy 4 szeles vonallal birnak a tö -

rekenyebb reszekben, melyeknek összes szelessege legalabb is 
5 hullambosszra rug. Az összegböl tebat epen nagyobb sebes
segek esnek ki, ezek sulypontja tebat a vörös fele közeled:ik. 
A spectrum latbat6 reszenek kiteTjedese vagy 200 hullamhossz, 
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s az I. typusu csillagoknak megfelelö javitasa vagy to-re becsül
hetö. A II. typusban a vonalak igen finomak es majdnem 
egyenletesen elosztvak: itt correcti6r61 eltekinthetünk. A III. 
typusu csillagok különösen a kevesbbe törekeny reszekben mu
tatnak szeles vonalakat, melyek a sebessegek sulypontjat lö-ä0-dal 
szoritjak a spectrum ibolya resze feie. 

'Ezt tekintbe veve nyerjük: 

C1 = 0·988 
Cn = 0·963 

Cm = 0·961. 

Ha az eszleletekre hasznalt csillagok egyenletesen vannak 
fölosztva az egen, akkor a typusok gyakorisaga (Konkoly astro
physikai megfigyelesek, 1882. M. Tud. Ak. X. 2). I: II: III = 
5 : 4 : 1, a mi legalabb a nagyobb csillagokra nezve helyes. 
Ezen factorokat tekintetbe veve, nyerünk mint közepet 

c = 0·975 

a miböl következik az aberrati6 alland6janak javitasa !::, a : 

I. typus !::, a = + 0"·3 körülbelül. 
II. - 0·2 
m. -0·3 
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