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Preface
With the emergence of petabyte-scale databases, basic operations like data searching, analytics or visualization are becoming more and more complex over time.
Thus, the forthcoming "Big Data" era requires high level of expertise in very
different areas. By incorporating experiences from a multidisciplinary fields, we
are able to exploit of new algorithms and emerging computer technologies.
The aim of this workshop was to give a short introduction in various aspects of
advanced computation tools in controlling and data handling with applications in
astronomy and environmental sciences. The topics covered the technical details of
Big Data science such as hardwares supporting big data and softwares to handle
them (data mining, GPU coding, visualisation etc.), as well as the scientific
results reached with Big Data techniques.
The conference opening was slightly different from usual, because it was held at
the Cathedral of Szombathely, where the Foucault pendulum experiment took
place which was demonstrated by Eugen von Gothard and Adolf Kunc at the
same place in 1880.
We would like to thank the presenters for sharing their experience and knowledge.
We hope you enjoyed both the Foucault experiment and the conference.
The editors

Előszó
A petabájtos méretű adatbázisok megjelenésével az alapvető műveletek - mint
például a keresés, az összefüggések elemzése vagy a vizualizáció - rendkívül nehézzé, sok esetben pedig gyakorlatilag lehetetlenné váltak. Így az előttünk álló
"Big Data" korszak magas szintű jártasságot követel az "adattudományban", ami
a különböző szakterületeken szerzett készségekkel együtt lehetővé teszi a szükséges új algoritmusok és számítási technológiák kifejlesztését.
A konferencia fő célja az adatkezelés új eszközeinek, technikáinak rövid bemutatása volt, különös tekintettel azok csillagászati, illetve környezettudományokban
történő alkalmazásaira. A témakörök felölelték a "Big Data" terület hardveres és
szoftveres vonatkozásait (adatbányászat, GPU programozás, vizualizáció, stb.),
illetve a Big Data technikák alkalmazásával elért tudományos eredményeket is.
A megnyitó némileg eltért a szokásostól, ugyanis arra a szombathelyi székesegyházban került sor az először 1880-ban augusztusában Gothard Jenő és Kunc
Adolf által ugyanitt végrehajtott Foucault-ingakísérlet ismétlésének indításával
párhuzamosan.
Reméljük, a résztvevők kellemes emlékeket őriznek mind az ingakísérletről, mind
a konferenciáról.
A szerkesztők
iii

Invited talks

The extraction of knowledge from massive
astrophysical data sets
Giuseppe Longo1 , Massimo Brescia2
1
2

Department of Physics, Federico II University of Naples, Italy
Astronomical Observatory of Capodimonte – INAF, Naples, Italy
Abstract

Astronomy has entered the big data era. While much has been done for data
standardization and interoperability, the problem of how to extract the useful information or knowledge from these large and complex data sets is still far from
being solved. Traditional data mining algorithm scale poorly, data sets cannot be
effectively transferred from the data centers to the final user, visualization tools
cannot deal with data sets of high dimensionality.
The talk will summarize the experience matured in the framework of the DAME
(Data Mining and Exploration) project and will outline some possible solutions.
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Giuseppe Longo, Massimo Brescia
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Abstract
The recent progress of astronomical instrumentation resulted in the construction
of multi-object spectrographs with hundreds to thousands of micro-slits or optical
fibers allowing the acquisition of tens of thousands of spectra of celestial objects
per observing night. Currently there are several spectroscopic surveys containing
millions of spectra and much larger are in preparation. Most of the large-scale
surveys are processed spectrum by spectrum in order to estimate physical parameters of individual objects. The parameters obtained are then used to construct
the better models of space-kinematic structure and evolution of the Universe or
its subsystems. Such surveys are, however, very good source of homogenized, preprocessed data for application of machine learning techniques and advanced statistical processing common in Astroinformatics. We present challenges of knowledge
discovery process applied to large spectroscopic surveys as well as memory space
and processing speed demands of current machine learning methods, requiring Big
Data techniques.

Introduction
Although the current spectroscopic surveys have been producing much smaller
object catalogues than photometric all-sky surveys, the amount of information
collected is already escaping the capabilities of human preview and analysis so
far common in classical spectroscopy. Millions of spectra (further called megasurveys) are usually processed spectrum by spectrum by complex pipelines to
yield redshift, spectral type or similar physical parameters. The more detailed
knowledge hidden in this "Big Data" must, however, be discovered by methods
of Artificial Intelligence and Machine Learning.

Spectral mega-surveys
The currently largest mega-surveys result from two long-term projects using
multi-object fibre spectrographs:
11
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– Sloan Digital Sky Survey (SDSS). In its DR10 [1] there are 3.3 million
spectra. Two spectrographs were so far fed by 640 fibres placed in predrilled holes of focal plate, recently a new spectrograph BOSS with 1000
fibres has been used. There are 1.8 millions identified as galaxies, 308 000
as quasars and more than 700 000 are stellar.
– LAMOST survey. Its DR1 [14] contains 2.2 million spectra, The sixteen
LAMOST spectrographs are fed by more than 4000 fibres positioned by
micro-motors. In the survey there are more than 1 million of stars with
estimated parameters.
The processing of both surveys is done by automatic pipelines which classify
individual objects using a set of templates by best matching the global shape
of spectra. The local features (e.g. line profiles) are ignored. Strong narrow
emissions may be even rejected by pipeline as a possibly spoiled pixels.

Emission line objects
There is a lot of objects that may show some important spectral lines in emission.
The physical parameters may differ considerable, however, there seems to be the
common origin of their emission — the gaseous envelope in the shape of sphere
or rotating disk. To this interesting group belong the Be and B[e] stars, but very
similar shapes may be seen in some quasars and AGNs in general.

Be and B[e] stars
The classical Be stars [7] are non-supergiant B type stars whose spectra have
or have had at some time, one or more emission lines in the Balmer series. In
particular the Hα emission is the dominant feature in spectra of these objects.
Characteristic for Be stars are the single or double-peak profiles and sometimes
so called shell lines — deep absorptions in centre of the emission. They may be
also variable on different time scales. The emission lines are commonly understood to originate in the flattened circumstellar disk, probably of decretion origin
(i.e. created from material of central star), however the exact mechanism is still
unsolved.
Similar strong emission features in Hα show the B[e] stars [15], however they
present as well forbidden lines of low excitation elements (e.g. Iron, Carbon,
Oxygen, Nitrogen) and infrared excess (pointing to the presence of dusty envelope). The B[e] stars are very rare, mostly unclassified.

Models of Be stars
The extensive effort of explaining the various shapes of Be stars as well as their
variability led to sophisticated models of disks under different physical conditions.
12
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The models [12] show the dependence of the shape of prominent emission lines on
the spectral type of the star, the physical structure of the disk as the temperature
and density distribution, and, namely, on the inclination angle to the observer’s
plane, which is clearly the main generator of changes from single peak to double
peak and shell profiles. They succeeded also to find the good models fitting well
the observed profiles of many well-known Be stars.

Quasars and AGNs
According to the commonly accepted unified model of AGNs [9] the shape of
emission lines in quasars is also generated by different geometrical conditions
and namely the inclination of disk to the observer’s plane like for Be stars (but
now the in-plane disk is thick and obscuring the underlying emission source)
As was shown by [10] and [11] the physics of central black hole in quasar may be
estimated from the characteristic shape of emission line in so called Broad Line
Regions and there seem to be two different populations of quasars with either
Gaussian or Lorentzian components in complex profiles of prominent emission
lines like Hβ , Lyα , CIV 1549Å or HeII 1640Å.

Identification of Be and B[e] stars in mega-surveys
As the most prominent emission of such stars is shown in the Hα line around
the laboratory air wavelength 6562.8Å, the successful identification of a Be or
B[e] star (or another low redshift emission line object) requires visualisation of
the short wavelength interval (about 30–50Å) centered at this position. The
spectral resolving power of about 2000 common to both surveys is satisfactory to
distinguish the double peak profile, although more details (e.g. shell lines) are not
resolved. The visual identification may be aided by over-plotting of large number
of zoomed profiles on continuum normalized spectra with interactive point-andclick selection as it is realized in program SPLAT-VO [8], but still it presents and
enormous amount of work. The more promising approach seems to be presented
by application of machine learning methods.

Automatic classification by supervised learning
To find emission line objects in a big survey, the automatic procedure must be
used based on principles of supervised machine learning. It is basically the pattern recognition problem. The shape of a line is described by several parameters
(called feature vector). Than a sample of both positive and negative examples
(assigning labels manually) is selected for training the machine learning classifier.
The samples must be randomly mixed and the many-fold cross-validations are
applied until the system correctly recognises maximum of positive samples in any
mixture of input vectors. Resulting classifier is applied on unknown spectra.
13
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After preliminary experiments with spectra of Be stars from Ondřejov 2m Perek
telescope archive used for training simple classifier based on two parameters
(height, width) of a Gaussian line fit [13], more advanced methods like Artificial Neuron Network, Support Vector Machines or Decision trees were tested
as a kernel of the classifier, however the most promising are Random Decision
Forests and Random Ferns [6]. Their advantage for application on big spectral
archives is the possibility of their massive parallelisation, namely on GPUs.

Finding outliers with unsupervised learning
While the supervised training described above helps to classify the spectra archive
and thus helps to find the objects of given class, that was already identified in
a sample and labelled accordingly, the unsupervised learning tries to identify
similar classes automatically without the human intervention. One of a very
useful method is the Kohonen Self-Organising Map (SOM), which can even help
to identify outliers, e.g. yet unknown or very rare objects with strange features
hidden in the spectral archive. SOM is, in fact, a multi-dimensional topological
map of artificial neurons projected in 2D space [4]. The measure of similarity
is the distance between the neurons in such a space represented in a 2D by so
Unified Distance Matrix (U-matrix). The outliers are situated in a places with
most widely separated neurons (highest U-matrix values).
Experiments with almost 1700 spectra of Be, B[e] and ordinary stars from archive
of 2m Ondřejov Perek Telescope, that were already visually classified into 4 classes
with different shape of Hα line (pure absorption, single-peak emission, double
peak emission and absorption combined with emission), have convincingly identified the B[e] stars as most exotic profiles in distant U-matrix clusters [5]. There
are several GPU parallelizable implementations of SOMs with good scalability,
however the big SOMs will hardly fit in memory of GPUs and so new specific
algorithms for GPUs have to be created.

Dimensionality reduction
Even the quick massively parallel computer or GPU cluster will not be able to
process millions of several thousand pixels long feature vector iteratively in a reasonable time. So the dimension of a feature vector must be reduced significantly,
still conserving the most characteristic features of line shapes. The common
method of dimensionality reduction, the Principal Component Analysis, unfortunately fails here as the bulk of data in every spectrum is similar, the difference
is only the spectral line, which is localised in a small part of whole spectrum [3].
Thus another methods capable to emphasise the weight of the strictly localised
features is needed. One of this is the Wavelet Transform. All spectra are converted in a vector of wavelet coefficients corresponding to different frequencies.
Experiments show good performance of such procedure, which could still sep14
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arate all classes of line shapes with high accuracy even if the 2000 pixels long
vector was degraded into 10 numbers using Wavelet Power Spectrum [2].

COST Action BIG-SKY-EARTH
As was shown, the extraction of new information from the spectral mega-surveys
requires a sophisticated Artificial Intelligence techniques, new highly scalable and
massively parallelizable algorithms, namely for GPUs and handling of Big Data
in a efficient manner (e.g. on-the-spot post-processing and distributed queries as
in VO technology). The information discovery in a big databases is a subject of
a new astronomical discipline, the Astroinformatics, emerging today.
Similar problems with Big Data have other natural sciences as well. The most
similar to astronomical problems seem to be the Earth sciences like geophysics,
remote sensing, oceanography etc. Therefore wide collaboration was set up in
a framework of European COST Action TD1403 called BIG-SKY-EARTH. The
main goals are:
– Optimisation of database tools in astro- and geophysics contexts
– Data mining and machine learning in petabyte era as frontiers in astronomy
and Earth observations
– Education of new generation of experts in the knowledge extraction from
massive datasets
– Visualisation of high dimensional database
This European networking action is planned for years 2015 to 2018.

Conclusions
The big spectral archives are good source of homogenised data suitable for data
mining of interesting objects according to their characteristic spectral line shape.
The standard methods of supervised learning can be used to find the objects of
given class, e.g. emission stars, however the advanced unsupervised methods as
SOM help to identify outliers. The long processing time of millions of spectra
may become feasible with reduction of their dimensionality to several elements of
input feature vector, or by massively parallel processing, including GPUs. This,
however, requires a change in commonly used algorithms in order to develop new
massively parallelizable ones.
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Petasky: some query optimization challenges
related to management of scientific data in the
field of cosmology
Farouk Toumani
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Abstract
In modern astronomy, with a massive set of digital information of unprecedented
volumes being collected from measurements and computational models, it becomes
more and more difficult to manage and analyse/mine large data repositories.
LSST (Large Synoptic Survey Telescope, http://www.lsst.org/), which targets the
construction of a telescope of a new generation, is an example of a project where
data management and analysis is recognized as very challenging as more than 30
TB (TeraBytes) of complex data (3.2 Gigapixel images, uncertain data, multiscale data) must be processed and stored each night to produce the largest nonproprietary data set in the world. This talk describes the work achieved in the
context of the Petasky project to identify LSST requirements in terms of data
management and the underlying challenges. It also reports on first results regarding the evaluation of emerging bigdata management technologies in this context
and identifies some relevant research directions.
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Detection of local affinity patterns in big data
Andrea Marinoni, Paolo Gamba
Department of Electronics, University of Pavia, Italy
Abstract
Mining information in Big Data requires to design a new class of algorithms and
methods so that the computational complexity load is acceptable and the informat
ivity loss is avoided. Information theory-based methodologies can represent a valid
option in this sense. In this paper, we introduce a novel method to efficiently
detect local affinity patterns within Big Data sets. The proposed architecture,
named PROMODE, is based on an undirected bipartite graph representation of
the given dataset. Progressively spanning the graph, it is possible to detect all
the affinities within the data. It is possible to prove how the proposed framework
deliver a computational load that is less than that provided by the other algorithms
in literature.

Introduction
Recently, wide-range innovation in information technology field allowed acquisition, collection and storing of a huge amount of data. Moreover, the records
typically come from a broad spectrum of data sources and show high variability.
The aforesaid properties summarize the fundamentals of the so-called "Big Data"
paradigm.
Classic data mining, clustering and classification architectures that approach
databases which fulfill those conditions require a pre-processing step s.t. a remarkable dimensionality reduction is performed. However, since very poor a
priori informations are available for big datasets, standard feature selection and
extraction algorithms can not efficiently work.
Therefore, benchmark data processing methods should thoroughly handle the
whole amount of data s.t. no informativity would get lost. This requirement
results in a very heavy load in terms of computational complexity that delivers
consequent latency increase and large memory consumption. Thus, the quality
of the considered analysis can be dramatically degraded [1].
The substantial trade-off between process quality and computational cost makes
the need of more efficient methods for data processing become urgent. Hence,
it is necessary to study, design and develop new data analysis schemes s.t. the
complexity load can be strongly reduced without turning their effectiveness mild
[1].
Information theory might actually help in that sense. Specifically, information
theory-based methods can guarantee to keep the data informativity by using
proper information rate metrics and managing the given relationships s.t. the
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data inference is optimized. Therefore, this kind of structures can provide efficient
data analysis tools for feature selection process, high-performance classification
algorithms and proper parametric modeling optimization.
Taking a close look to Big Data affinity mining field, information theory can deliver effective identification of affinity patterns while overcoming the issue caused
by the lack of prior informations. In fact, the search of affinities over large
datasets becomes quickly cumbersome as no efficient dimensionality reduction
can be performed. Therefore, as previously mentioned, the quality of the standard affinity mining process can be jeopardized.
In this paper, a new information theory-based method for high-efficiency affinity
mining in Big Data is introduced. Specifically, the proposed algorithm aims at
delivering a thorough affinity analysis over a given dataset by means of a proper
bipartite graph representation of the interactions among the samples. Moreover,
this method provides top performance in terms of computational complexity as
well.
The paper is organized as follows. Section System model introduces the elements
of affinity mining and the definitions and notations that will be used throughout
the whole paper. Section Methods provides the description of classic affinity
mining algorithms and of the proposed method for detection of local affinity
patterns. Further, Section Performance results shows the performance results,
whilst Section Conclusions delivers the final discussion.

System model
Let us consider a dataset that is composed by P samples. Each sample is characterized by S attributes. Thus, the given dataset can be identified by a P × S
matrix H = {H i }i=1,...,P , H i = [Hij ]j=1,...,S , Hij ∈ Ω ⊆ R. A set of L samples
shows an affinity over the j-th attribute if ∀(k, l) ∈ Λ ⊆ {1, . . . , P }, |Λ| = L ≤ P
it fulfills a proper condition that can be summarized as follows:
||Hkj − Hlj || ≤ τj

(1)

where τj ∈ R≥0 is a given threshold for the j-th attribute.
Thus, an affinity criterion can be identified by a set of thresholds T = [τj ]j∈Σ ,
Σ ⊆ {1, . . . , S}. Further, affinity mining’s goal is to find the samples that fulfill
the conditions induced by a given affinity criterion. Affinity mining results in
the identification of patterns of affinities that show up in some regions of the
given dataset. Therefore, a local affinity pattern (LAP) is defined as a set Π of
|Π| ≤ P samples that are affine over a set Σ of |Σ| ≤ S attributes according to a
given criterion.
It is worth to note that setting the criteria thresholds does not necessarily imply
prior informations. Indeed, each element in a criterion T is a parameter that
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can be properly tuned according to the desired analysis. E.g., if we define T s.t.
τj = 0 ∀j ∈ J ⊆ {1, . . . , S}, affinity mining delivers the LAPs composed by the
samples that show the same exact value over their attributes identified by the
indices in J.
Furthermore, the elements of H can be subject to data cleansing, i.e., inaccurate
or irrelevant records w.r.t. a given analysis can be filtered out by the dataset.
This pre-analysis step can be performed by setting to a given value the elements
of H that have been cleaned, e.g., Hij = 0 if Hij is not relevant. It is important to
note that data cleansing do not lead to sparse datasets. In fact, this step does not
require specific a priori knowledge. Thus, to prevent informativity losses, this
process just removes the incorrect data and takes out of the analysis the elements
that occur as outliers w.r.t. given distributions that can be properly tuned.
Therefore, data cleansing can not be considered as an instance of dimensionality
reduction or feature extraction [2].
Throughout this paper, we assume that the datasets have been properly cleaned,
i.e., if Hij = 0 the i-th sample does not show a relevant record over the jth attribute. Moreover, without losing generality, we assume that the affinity
criteria rely on the local exact match condition, i.e., samples k and l are affine
over the j-th attribute if ||Hkj − Hlj || = 0. The methods in Section are based
on these assumptions.

Methods
Background
As previously mentioned, several methods have been developed to face affinity
mining problems. When performing an affinity search, classic algorithms typically
require to draw the transaction graph induced by the given database [3]. In other
terms, given a set of P samples, it is possible to progressively outline
a depth
P graph where each instance at depth-p identifies one of the Pp combinations
of different p samples that can be laid out. Thus, it is possible to arrange the
aforesaid graph in a depth-P tree-like way. Fig. 1 depicts a transaction graph
for a dataset counting P = 4 samples. It is worth to note that the definition of
sample combination differs w.r.t. the application that is considered. Specifically,
when affinity mining is performed, a sample combination in the aforesaid graph
represents a LAP.
In order to provide a computationally efficient affinity search, frequent subgraph
mining algorithms (FSMAs) [3] are widely used. These methods take advantage
of all possible prior knowledge s.t. the transaction graph can be properly pruned.
This step is performed depending on the frequency parameter, which can be
properly set according to the considered problem. Fig. 1 reports what happens
to the graph in Fig. 1 when FSMAs apply to it, assuming that sample A is
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marked as infrequent. Basically, if sample A does not comply with the required
frequency condition, the whole subgraph generated from the A-node (red in Fig.
1) can be peeled out of the analysis. Therefore, the computational costs for
this search are less than those required by the thorough analysis over the whole
transaction graph.

Figure 1: Transaction tree for a dataset which counts P = 4 samples, namely A, B,
C and D. 0 represents the root of the tree. The red branches and nodes are filtered out
of the search by frequent subgraph mining algorithms (FMSAs) if sample A is marked
as infrequent.

FSMAs actually provide good trade-off in terms of computational complexity
and mining performance. However, when poor or no a priori informations are
available, FSMAs can not deliver efficient results. Further, if the aforementioned
pruning step is performed when only inadequate knowledge of the dataset and/or
of the desired outcomes is supplied, informativity loss can occur.
Thus, in such conditions, a thorough search throughout the whole transaction tree
provided by depth-first search (DFS)-based methods is necessary to prevent any
important information leakage. On the other hand, DFS is not computationally
efficient at all. Several instances of optimized DFS algorithm have been proposed
in literature, such as iterative deepening DFS or lexicographic ordered DFS.
However, these algorithms work well in specific mining, i.e., when some prior
knowledge is available.
Another approach for affinity mining can be based on minimum-cost path search
over transaction graph using Dijkstra algorithm [4]. Specifically, Dijkstra algo30
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rithm finds the shortest (i.e., minimum-cost, according to a given metric) path
starting from a given graph vertex. Hence, tuning the cost parameter w.r.t. the
desired affinity mining over the given dataset, it is possible to find the LAPs
starting from a given sample node. Therefore, Dijkstra algorithm, as DFS, does
not require prior knowledge to work. However, it gets computationally efficient
as the search dataset size gets smaller.
The aforementioned issues make the design of a new affinity mining method that
can efficiently (both in terms of search performance and computational costs)
work over datasets with no a priori informations become necessary. The following
Section introduce the method we propose.

Progressive molecule detection (PROMODE)
Let H be a dataset which consists of P samples that show S attributes. Let us
assume H to be properly data cleaned, as in Section . Thus, it is possible to draw
an undirected bipartite graph that identify the given dataset. Specifically, two
classes of nodes, named p-nodes and s-nodes, represent each sample and attribute
in H, respectively. In this paper, we alternatively use the p-nodes - s-nodes and
sample-attribute notations. The edge that links the i-th p-node to the j-th snode identifies the dataset element Hij . Hence, if Hij has been considered not
relevant by data cleansing, no edge connects p-node i to s-node j. Otherwise,
the edge shows a weight Hij . Further, let us define the degree of the i-th pnode dpi as the number of relevant attributes that the i-th sample shows, i.e.,
PS
dpi = j=1 χ(Hij ), where χ(z) = 1 ↔ z > 0. Analogously, the degree of the j-th
s-node dsj can be defined as the number of samples that show relevant data over
PP
the j-th attribute, i.e., dsj = i=1 χ(Hij ).
 0
, P = 6, S = 11,
E.g., let us consider a dataset H 0 = Hij
(i,j)∈{1,...,P }×{1,...,S}
0
0
Hij ∈ {0,1,2}, where Hij = 0 if the j-th attribute of the i-th sample has been
called as not relevant. H 0 is reported in Fig. 2: p-nodes are shown as red squares,
whilst s-nodes are identified by blue circles. Taking into account the quantities
that have been previously introduced, it is possible to note that in this dataset
dp1 = 5 while dp4 = 8: on the other hand, ds1 = 2 while ds3 = 4. Further, Fig.
2 shows the bipartite graph that is induced by H 0 . It is possible to notice that
the width of the edges changes according to their weights. Specifically, the edges
that have a weight set to 2 show a width that is thicker than that showed by the
edges whose weight is 1.
From this new bipartite graph representation of a dataset, in order to efficiently
identify the LAPs, we propose to use a different approach w.r.t. those introduced
in Section . Basically, we aim at producing a thorough LAP detection analysis
for each p-node of the bipartite graph. Since the bipartite graph can be seen
as a polymer of two atoms (p-nodes and s-nodes), it is possible to identify by
analogy LAPs as molecules in this structure. Therefore, we provide a progressive
molecule detection algorithm, which is named PROMODE.
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Figure 2: Bipartite graph representation of dataset H 0

Thus, let us assume we want to find the LAPs that involve the i-th p-node. First,
we work on cutting all the edges that surely do not lead to a LAP. In this step, we
observe that if the links of a given s-node to two p-nodes are not affine, then that
s-node can not be involved for sure in a LAP. Thus, if ∀j = 1, . . . , S each Hkj is
not affine to Hij , then the k-th p-node can not be involved in any LAP entailing
p-node i. Further, we work on every possible combination of the surviving pnodes so that it is possible to sieve the LAPs. Specifically, the s-nodes which
identify no affinity attributes w.r.t. the given combination of p-nodes involving
p-node i are filtered out. Moreover, it is important to note that it is possible to
reduce the computational costs by taking track of the cut branches. Finally, we
progressively iterate this procedure until all the p-nodes have been analyzed.

Performance results
As it has been introduced in the previous Section, Dijkstra-based method, DFSbased algorithm and PROMODE can provide exhaustive search of LAPs over
a given dataset with no prior informations. However, the computational cost
required by each procedure is very different. Thus, in this Section, we deliver
an estimate of the computational complexity implied by each algorithm by computing the number of total required operations over a P -samples S-attributes
dataset.
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Specifically, when we consider Dijkstra-based methods, we have to first compare
each couple of samples. Then, we must work on every possible combinations
of these pairs to find the minimum-affinity-cost path among the samples in the
induced graph. Hence, CDIJ , i.e., the number of total operations required by a
Dijkstra-based method, can be written as follows:

CDIJ = S ·

(P2 ) 
X
j=2

P
2


(2)

j

On the other hand, when considering a DFS-based procedure, we must draw the
transaction tree of all possible combinations of samples up to depth P in order
not to avoid any LAP from the detection. Therefore, if we define CDFS as the
number of total operations required by a DFS-based method, we can write the
following equation:

CDFS = S ·

P  
X
P
j=2

(3)

j

Apparently, CDIJ > CDFS , i.e., DFS-based algorithms should outperform Dijkstrabased methods in terms of computational complexity for exhaustive LAP detection. However, CDFS identifies a very large amount of required operations, which
directly converts into latency and memory consumption. PROMODE procedure
can overcome this issue. In fact, by means of the analysis over the bipartite graph
representation, we reduce the computational cost by carefully selecting the edges
which can lead to LAPs. Thus, we can define CPMD , which is the number of
required operations by PROMODE architecture, as follows:

CPMD ≤

P
X
i=1


dpi · (P − 1) +

dmi 

X
dm



i

j=1

j



(4)

where dpi is number of relevant attributes that the i-th sample shows and dmi
identifies the number of p-nodes which are somehow affine to the i-th p-node.
Hence, it is possible to prove that sup(CPMD ) < CDFS .

Conclusions
In this paper, a novel architecture for searching of local affinity patterns in Big
Data is introduced. The aforementioned method, named PROMODE, aims at
detecting all the affinities in a given dataset taking advantage of a proper representation of the analyzed database in terms of undirected bipartite graph. It has
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been shown how PROMODE actually outperforms the other algorithms in literature in terms of computational complexity. Thus, PROMODE might represent
a valid option for Big Data applications, in order to provide efficient mining with
low computational cost while preventing any information loss.
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Astroinformatics in Serbia – from small virtual
observatory to involvement in LSST
Darko Jevremović
Astronomical Observatory Belgrade, Serbia
Abstract
In this contribution I review some aspects of development of the astroinformatics
in Serbia. I pay special attention to the funding and educational challenges. As
we recently joined the LSST project, we expect huge impact on Serbian science
especially in the Big Data areas. Among others, our contribution will be in building simulator of alerts for the astronomical community and prototype of the CEP
engine for analyzing data generated by the survey.

Overview of Astronomy in Serbia
There are two main institutions with significant number of astronomers in Serbia: Astronomical Observatory in Belgrade (AOB) and Department of Astronomy, Faculty of Mathematics, Belgrade University(DAFM). AOB employs about
twenty researchers with PhD at different stages of their career and about fifteen PhD students. DAFM has about ten tenured/tenure track professors and
about 15 Phd students. There are few astronomers at other institutions such as
Institute of Physics Belgrade, Institute of Nuclear Sciences Vinča, Department
of Physics University of Kragujevac, Department of Physics University of Niš,
Department of Physics University of Novi Sad.
Funding of Astronomy (and generally science) in Serbia is grant based. Serbian
Government currently funds the following eight projects:
◦ Astrophysical Spectroscopy of Extragalactic Objects (led by Luka Popović)
◦ Gravitation and the large scale structure of the Universe (Predrag Jovanović)
◦ Emission nebulae: structure and evolution (Dejan Urošević)
◦ Influence of collisions on astrophysical plasma spectra (Milan Dimitrijević,
Zoran Simić)
◦ Stellar physics (Gojko Djurašević)
◦ Visible and Invisible Matter in Nearby Galaxies: Theory and Observations(Srdjan Samurović)
◦ Dynamics and kinematics of celestial bodies and systems (Zoran Knežević,
Rade Pavlović)
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◦ Astroinformatics: application of IT in astronomy and close fields (Darko
Jevremović).

International collaboration
Astronomers from Serbia were and are involved in many internationally funded
projects. The first European project we were involved was Virtual Atomic and
Molecular Data Center[1] [2]. More details in section .
Project BELISSIMA (BELgrade Initiative for Space Science, Instrumentation
and Modeling in Astrophysics) started in 2010. It is funded by European Comission under the FP7 REGPOT schema. The BELISSIMA will be concluded in
June 2015. Main goals are:
◦ Reinforcement of the scientific potential of AOB (and, therefore, Serbian
astronomical and space sciences) through increase of both width and depth
of its overall research activities, observational and theoretical, as a consequence of "brain gain". This will be operational on several levels, in both
theoretical and observational aspects of envisioned future research activity.
◦ Purchase, installation and testing of new observing equipement (telescope
"Milanković" with1.5m-class mirror, to be installed on Astronomical Station Vidojevica
◦ Human potential, training and public outreach. Exchange of know-how
and experience between EU research institutes and AOB. Training of AOB
researchers in observational astronomy techniques and work towards establishing collaboration with other observatories in Europe and worldwide
◦ Popularization of Astronomy and Science
Stardust, the Asteroid and Space Debris Network, is an Advanced research network we participate in. One PhD student from Greece started his PhD thesis
work at AOB in the September of the last year.
Astromundus is a master program in astrophysics. Five universities are involved
- namelly Insbruck, Goettingen, Padova, Rome and Belgrade. Typicaly, 4-6
students attend classes in Belgrade during the fall semester of the second year of
their course. Also, few students are doing their master thesis research in the final
semester in Belgrade (either under our supervision or under joint supervision
between two partners).
We actively participate in the following COST actions:
◦ MP0905 - Black Holes in a Violent Universe 24 March 2010 - 01 June 2014
◦ MP1104 | Polarization as a tool to study the Solar System and beyond | 21
November 2011 - 20 November 2015
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◦ TD1308 Origins and evolution of life on Earth and in the Universe (ORIGINS) 15 May 2014 - 14 May 2018
◦ TD1403 Big data era in sky and Earth observations November 2014 November 2018

Astroinformatics in Serbia
TR13022/2008 and III44002/2011
Small project TR13022/2008 "Serbian Virtual Observatory" was funded in years
2008-2010. This project was funded as technological developement project. The
main goals of this project were digitization and publishing of old photo plates in
Virtual Observatory, developement of BelData, Stark broadening database (it became StarkB database), contribution to Darthmouth Stellar Evolution Database
and collection of other Serbain data. Idea was that all these would be accessible
at http://servo.aob.rs Fig. 1

Figure 1: The home page of the Serbian Virtual Observatory
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Other goal was a developement of services as one point contact with VO world,
as well as installation and testing software for accessing difference astronomical
and other databases.
From 2011 onwards, our activities in this field are supported through the interdisciplinary project III44002Astroinformatics: "Application of IT in Astronomy
and Close Fields". Apart from continuing of efforts of the SerVO project, the
goal of the project is to develop new services. The main goals are as follows.

History
In historical part of the project we are focused at:
◦ Digitization of certain number of photo plates from the AOB archive in
SerVO
◦ organisatioin of database and services according to VO standards
◦ Digitisation of important astronomical works
◦ Publications of GAS are digitized and electronically available at
http/servo.aob.rs/eeditions

High Performance Computing
In the last few years there is shift in HPC by using new technologies such as
Graphical Processor Units (GPU). Of course this leads to new set of problems
and paradigms for efficient usage of GPU. Paralelisation of existing codes is very
different from message passing interface (MPI) or OpenMP paralelization.
We joined the bandwagon in 2010 by obtaining system system with 4 Tesla 1070
GPU units (every GPU 230 processors) through the grant from Alexander von
Humboldt fondation. Towards the end of 2012 we obtained small server which
consists of 12 nodes + master node. Each node comprises of 2x X5675 processor,
24Gb memory, 2Tb disk 2x M2090 Fermi GPU. Nodes are interconnected by
Mellanox infiniband network. This system has theoretically ∼ 16T F lops double
precision power (∼ 10T f lops in practice).
The system is mainly used for the general stellar atmosphere code Phoenix runs.
We did some adaptation and paralelisation using GPU (in collaboration with OU
in Hamburg), mainly using GPU libs for solving matrix equations. Apart from
that the system is used for Nbody simulations, SKIRTS – a dusty 3D radiative
transfer code in AGN’s. For another project 40% of SDSS DR9 images are
transfered. We expect the rest to be available to us in the next few months.
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VAMDC
The VAMDC was supported by EU in the framework of the FP7 "Research
Infrastructures - INFRA-2008-1.2.2 - Scientific Data Infrastructures" initiative.
AOB was one of 15 partners in the consortium via Stark B database. We are
activelly involved in continuation of the project. We had and still have an active
role in VAMDC - Consortium of Databases & Services Providers that has built
a unified, secure, documented, flexible and interoperable e-science environmentbased interface to its members atomic and molecular databases.
This project will in near future grow into Consortium of Atomic and Molecular databases very likely become European Research Infrastructure Consortium.
Also we expect two new atomic and molecular databases to join the consortium.

Involvement in LSST
LSST is an optical- near infrared survey of half the sky in six bands (ugrizy’)
town to r∼ 27.5 (36 nJy) based on thousand visits over ten year period. The
8.2 m telescope will be situated at Cerro Pachon in Chile on the close to Gemini
South and SOAR telescope. The first light is expected in the year 2019 and the
full survey will start in 2022.
We expressed our interest in involvement in LSST project in 2009. Through
grant III44002 we applied for funding and it was granted from the EIB loan In
November of 2013 we formally signed the Memorandum of Understanding with
LSST Corporation. We have, so far, possibility to engage up to four PI’s and
their students and postdocs. Our interest is in variable phenomena, variable
stars, AGN variability, gravitational micro-lensing, SNR & Planetary nebulae,
Small solar system bodies (orbits, elements...), development of astroinformatics
and development of algorithms, software... At the moment we appointed two
PI’s Luka Popović in AGN collaboration and Darko Jevremović in Transients
and Variable stars collaboration.
As part of our contribution to the project we are developing simulator of alerts.
More details about the requirements and strategies are given in [3].

Teaching astroinformatics at DAMF
Since 2011/2012 academic year DAMF offers course with a major in astroinformatics. There are several problems with this course. In essence, one really
shoudn’t just mechanically glue the Computer Science and Astronomy classes
because:
Computer science classes + Astronomy classes 6= Astroinformatics!!!
Other problem is that there is no introduction nor space to follow newest developement in the very dynamic field astroinformatics. Third problem the course
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faces is lack of interested students. Namely, most of enrolled students are unsuccessful applicants in Computer Science course and after the first year they
change their major accordingly. So, an opportunity to really change something
in education of new generation of astronomers is missed.

Other activities
Our group has two stations for collecting ionospheric radio data. We are in the
phase of obtaining new stations (fund are awarded). For this system data are
collected in Stanford, and our contribution is in definition of standards as well
as reorganization of databases.
Recently we launched a new service for fitting of FeII lines in AGN. Basically if
you provide a AGN spectrum, we calculate ’best fit’ and return fitted spectrum
as well as physical parameters using method from [4]. Service is accessible at
http://servo.aob.rs/FeII_AGN/

Concluding remarks
As seen from the above, Astroinformatics is an active and vibrant new research
field in Serbia. We expect new opporunities to arise and that we put foundations
for the next generation of astronomers to be able to do top level science in this
exciting new field.
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Automatic measurement of skylight polarization
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Abstract

We describe our full-sky imaging polarimeter. We show how after the evaluation
of the polarization patterns of the sky the cloud coverage can be identified.
We present some postprocessing measurement results through examples from a
current research project studying the twilight transition of celestial polarization
patterns during sunset and sunrise when the moon is visible. As another application of our full-sky imaging polarimeter, we measured the spatiotemporal change
of the celestial patterns of the degree and angle of polarization during the total
solar eclipses on 11 August 1999 in Kecel (Hungary) and on 26 March 2006 in
Side (Turkey). We showed that during the pre- and post-eclipse periods the sky
polarization is the same as that of the normal sky if the obscuration of the sun’s
disc by the moon is not larger than 98%. During totality the patterns of the degree
and angle of polarization of skylight are quite different from those of the normal
sky.
We discovered a few new unpolarized (neutral) points of the eclipsed sky. The celestial polarization characteristics were practically the same during the totality of
both eclipses studied. Our polarimetric measurements corroborated some theoretical predictions about the polarization of eclipsed skies, and revealed several new
features of the celestial polarization during totality. Using imaging polarimetry,
we also measured the polarization patterns of the solar corona.
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The Hobby-Eberly Telescope Dark Energy
Experiment (HETDEX): searching for supernovae
among spectroscopic data
József Vinkó
Department of Optics and Quantum Electronics, University of Szeged, Hungary
Abstract
The Hobby-Eberly Telescope Dark Energy Experiment (HETDEX) is a unique,
large-scale spectroscopic survey which will scan through cca. 430 sq. degree on the
northern hemisphere using a special system of fiber-fed multi-object spectrographs
called VIRUS mounted on the 9.2 m Hobby-Eberly Telescope at McDonald Observatory, Texas. The main goal of the survey is to discover high-redshift Lymanalpha emitter galaxies in order to test the current cosmological models including
the ones with Dark Energy. The resulting dataset will contain medium-resolution
spectra of millions of objects down to r ∼ 22 mag. This huge, unique dataset,
really Big Data, can be a plethora of new information on yet-to-be-discovered objects besides the Lyman-alpha emitters. Our team is proposing the discovery of
supernovae (SNe) in the HETDEX spectroscopic dataset. This is a challenging
task which requires handling of massive datasets, identifying candidate objects
that were not catalogued previously from multi-million spectra, applying patternfinding cross-correlation techniques to filter out the SNe spectra and confirm the
presence of the new SNe with independent measurements. The talk will present
some details on these efforts including tests of the proposed discovery technique
and the expected outcome of the project.
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Cross-matching the sky with database server
clusters
László Dobos
Department of Physics of Complex Systems, Eötvös University, Budapest,
Hungary
Abstract
Multi-wavelength astronomical studies require cross-identification of detections of
the same celestial objects in multiple catalogs based on spherical coordinates and
other properties. Because of the large data volumes and spherical geometry, the
symmetric N-way association of astronomical detections is a computationally intensive problem, even when sophisticated indexing schemes are used to exclude
obviously false candidates. Legacy astronomical catalogs already contain detections of more than a hundred million objects while ongoing and future surveys
will produce catalogs of billions of objects with multiple detections of each at different times. One time, pair-wise cross-identification of these large catalogs is
not sufficient for many astronomical scenarios. Consequently, a novel system
is necessary that can cross-identify multiple catalogs on-demand, efficiently and
reliably. In this paper, we present our solution based on a cluster of commodity
servers and ordinary relational databases. The cross-identification problems are
formulated in a language based on SQL, but extended with special clauses. These
special queries are partitioned spatially by coordinate ranges and compiled into
a complex workflow of ordinary SQL queries. Workflows are then executed in a
parallel framework using a cluster of servers hosting identical mirrors of the same
data sets.
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Dejan Vinković1,2
1
2

Physics Department, University of Split, Croatia
Science and Society Synergy Institute, Croatia
Abstract

In recent years Graphic Processing Units (GPUs) have become a widely available
low-cost (per MFLOP) general-purpose computation units. They are now often
used as numerical accelerators for scientific computing. In the presentation I
describe what kind of problems are suitable for acceleration on GPUs, how they
function on the programming level and how to adapt algorithms to run on GPUs.
I also show some examples of the code written in CUDA programing environment
for GPUs.
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Comparison of wavelet-based feature extraction
techniques in classification of spectra of
emission-line stars
Pavla Bromová1 , Petr Škoda2
1

2

Brno University of Technology, Czech Republic
Astronomical Institute of the Academy of Sciences, Czech Republic
Abstract

Our goal is the automatic detection of spectra of emission (Be) stars in large
archives and classification of their types based on a typical shape of the Hα emission line. Due to the length of spectra, classification of the original data is computationally expensive. In order to lower computational requirements and enhance
the separability of the classes, we have to find a reduced representation of spectral
features, however conserving most of the original information content. As the
Be stars show a number of different shapes of emission lines, it is not easy to
construct simple criteria (like e.g. Gaussian fits) to distinguish the emission lines
in an automatic manner. We proposed to perform the wavelet transform of the
spectra, calculate statistical metrics from the wavelet coefficients, and use them
as feature vectors for classification. In this paper, we compare different wavelet
transforms, wavelets, and statistical metrics in attempt to find the best method.

Introduction
Technological progress and growing computing power are causing data avalanche
in almost all sciences, including astronomy. The full exploitation of these massive
distributed data sets clearly requires automated methods. One of the difficulties
is the inherent size and dimensionality of the data. The efficient classification
requires that we reduce the dimensionality of the data in a way that preserves as
many of the physical correlations as possible.
Be stars are hot, rapidly rotating B-type stars with equatorial gaseous disk producing prominent emission Hα lines in their spectrum [9]. The emission lines are
bright lines in a spectrum caused when the atoms and molecules in a hot gas
emit extra light at certain wavelengths [6]. The distribution of these lines in a
spectrum is unique for each chemical element. Hα line is created by hydrogen
with a wavelength of 656.28 nm. Be stars show a number of different shapes of
the emission lines, as we can see in Fig. 1. These variations reflect underlying
physical properties of a star.
As the Be stars show a number of different shapes of emission lines like doublepeaked profiles with or without narrow absorption (called shell line) or single
peak profiles with various wing deformations, it is very difficult to construct a
simple criteria to identify the Be lines in an automatic manner as required by
the amount of spectra considered for processing. However, even simple criteria
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Figure 1: Examples of typical shapes of emission lines in spectra of Be stars (first
three pictures) in comparison with a normal star (the last picture).

of combination of three attributes (width, height of Gaussian fit through spectral line and the medium absolute deviation of noise) were sufficient to identify
interesting emission line objects among nearly two hundred thousand of SDSS
SEGUE spectra [10].
To distinguish different types of emission line profiles (which is impossible using
only Gaussian fit), we cannot use directly all points of each spectrum, as the
number of independent input parameters has to be kept low. We have to find
a concise description of the spectral features, however conserving most of the
original information content.
We propose to perform the wavelet transform (WT) of the spectra, compute the
statistical metrics from the wavelet coefficients, and use them as feature vectors
for classification. This method has been successfully applied in recent years to
many similar problems like a detection of particular EEG activity. In astronomy,
the wavelet transform was used recently for estimating stellar physical parameters
from spectra of all ordinary types of stars [8]. However, we need to concentrate on
different shapes of several emission lines which requires the extraction of feature
vectors first.
In [2] we proposed a feature extraction method which reduces the number of
attributes from ∼2000 to 10, can reduce the processing time from ∼330 minutes
to ∼1 minute, and increase the accuracy from 96.7 % to 98.1 % at the same time.
In this paper, we perform more experiments with feature extraction techniques
and their parameters in an attempt to find the best technique and combination
of parameters.

Data
The source of data is the archive of the Astronomical Institute of the Academy
of Sciences of the Czech Republic in Ondřejov. The spectra were obtained with
a spectrograph of Ondřejov Observatory 2 m telescope. The dataset consists of
1565 spectra of Be and normal stars manually divided into 4 classes (178, 172,
1159, and 56 samples) based on the shape of the Hα line. The original spectrum
contains approximately 2000 values around Hα line. Examples of spectra typical
for individual categories are sketched in Figure 1.
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Feature Extraction
Centering  First, the centers of emission lines are aligned to the center of
samples, so that the influence of the position of the emission in a spectrum on
the classification is minimized, as we are interested only in the shape of the
emission line. Centering is done by subtracting the median of a spectrum from
the spectrum and alignment of the maximal magnitude of the spectrum to the
center of the sample.
Wavelet Transform  The discrete (DWT) and stationary (SWT) wavelet
transforms were employed for comparison, using the Cross-platform Discrete
Wavelet Transform Library [1]. The selected data samples were decomposed
into J scales as
Wj,n = hx, ψj,n i,
(5)
where Wj,n is a wavelet coefficient at j-th scale and n-th position, x is an input
spectrum, and ψ is a wavelet function. Two wavelets were tested: CDF 9/7 and
CDF 5/3 [4]. These wavelets are employed for lossy or lossless compression in
JPEG 2000 and Dirac compression standards.
Aggregate Function  Different functions were used for feature extraction
from the wavelet coefficients and compared: wavelet power spectrum (WPS),
Euclidean norm, maximum, mean, median, variance, standard deviation, skewness, and kurtosis.
The feature vector
v = (vj )1≤j<J

(6)

consists of J elements vj calculated for each obtained subband (scale) j of wavelet
coefficients using one of the functions above. All elements in one feature vector
were computed using the same function.
Specifically, the wavelet power spectrum for the scale j was calculated as
X
vj = 2−j
|Wj,n |2 .

(7)

n

The bias of this power spectrum was further rectified [7] by division by corresponding scale.

Classification
Resulting feature vectors were classified using the support vector machines (SVM)
[5] using the LIBSVM library [3]. The radial basis function (RBF) was used
as a kernel function. There are two parameters for the RBF kernel: C and
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γ. A strategy known as grid-search was used to find the parameters C and γ.
Various pairs of C and γ values were tried and each combination was checked
using 5-fold cross validation. We have tried exponentially growing sequences of
C = 2−5 , 2−3 , . . . , 215 and γ = 2−15 , 2−13 , . . . , 23 . The results are given by the
combination of parameters with the best cross-validation accuracy.

Results
We compare the average accuracy of classification using different parameters of
feature extraction. There are three parameters: type of wavelet transform, type
of wavelet, and aggregate function.
Two types of wavelet transform were used: discrete (DWT) and stationary
(SWT); two types of wavelet: CDF 5/3 and CDF 9/7; and nine types of aggregate function: wavelet power spectrum, Euclidean norm, maximum, mean,
median, variance, standard deviation, skewness, and kurtosis. More detailed
description of parameters is in section Feature Extraction.
All possible combinations of these parameters were used, resulting in 36 different
feature vectors and 36 values of classification accuracy. The average accuracy for
each value of each parameter was computed as the average from the accuracies
for all feature vectors containing this parameter value (and all combinations of
the other parameters). The results are in Table 1.
Parameter

Value

Average accuracy [%]

Wavelet transform

SWT
DWT

96.70
96.06

Wavelet

CDF 9/7
CDF 5/3

96.97
95.78

Aggregate function

Euclid. norm
Std. deviation
Maximum
WPS
Skewness
Variance
Kurtosis
Mean
Median

98.40
98.31
98.18
97.54
97.48
95.47
95.34
94.35
92.37

Table 1: The average classification accuracy for each value of each parameter of feature
extraction.

Table enables direct comparison of values of each parameter.
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We can see that the difference between DWT and SWT is not significant, so it
doesn’t matter which transform we use regarding the accuracy of classification.
However, regarding computational demands, SWT is more demanding. Thus,
after this experiment we can say that it is more advantageous to use DWT.
The wavelet CDF 9/7 has slightly better result than CDF 5/3. There is no tradeoff among different wavelets so we can claim CDF 9/7 to be more preferable.
There is quite big variance among the aggregate functions. We can say that first
three of them (Euclid. norm, std. deviation, and maximum) will be among the
most preferable, with the accuracy over 98% and very close values.

Conclusion
Classification of the original data is computationally expensive. In [2] we proposed a method that reduces the number of attributes and the processing time
to a small fraction and increases the accuracy in many cases.
In this paper, we described the experiment with classification of spectra of Be
stars using different feature extraction methods based on the wavelet transform in
an attempt to find the best method. We compared different values of parameters
of feature extraction and identified the best combination.
In future work, we will compare more feature extraction methods and different
classifiers, and also results of classification and clustering. Based on this, we
will try to find the best clustering model, use it for clustering of spectra in large
archives, and possibly find some new interesting objects.
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Application random decision forests in
astroinformatics
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1
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2
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Abstract

We examine the machine learning algorithm called the Random Decision Forest
and its performance on massive astronomical data problems. We present overview
of existing implementations and algorithms that are suitable for Big Data, such
as entire sky surveys. We wrapped several implementations of the RDF into a
package that can be run with a single command and that would be appropriate
for a cloud environment. We performed experiments on both classification and
regression problems and compared it with other data mining algorithms. We used
some well known data sets from the UCI repository for some initial experiments
and then concerned ourselves particularly with the classification of stars from
their spectra. These experiments show promising results.
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Abstract
The astronomy is source of big amount of data with possibility to be effectively
examined by computer. For this purpose we focused on the machine learning
algorithm called self-organizing maps and its use on big astronomical data. For
scaling of algorithm we used well known data sets from the UCI repository and
then concerned ourselves particularly with the classification of stars based on their
spectral characteristics.
The self-organizing maps are excellent tool for clustering data in a new way.
The unsupervised learning paradigm enabled us to find the groups of self-similar
outliers and hidden patterns in data, hardly possible to find by eye. The algorithm
shows very promising results.
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Use of complex event processing engines in
astronomy
Veljko Vujčić
Astronomical Observatory Belgrade, Serbia
Abstract
The expansion of volume and complexity of events that need to be processed in
high-growth industries (such as finance, telecommunications, banking, medicine)
created the need for new paradigms and tools. CEP engines offer scalability which
cannot be easily achieved through previous standard practices, loose coupling between event processing logic and the mainstream application code, and decoupling
between event producers and consumers. In this document, basic concepts of
CEP are introduced and it is discussed how they could be utilized in astronomical
contexts.

Introduction
Large, deep and fast sky surveys of the future, such as LSST, will detect significant amount of near-real time transient astronomical events. In case of LSST, it
is estimated that every visit will produce ∼2.000 alerts on average (up to 40.000),
which sums up to ∼2 million alerts per night[1]. Software which will be handling
these alerts will have to be able to act like a human expert, on a scale that is impossible for a human to ingest; it will need to know how to classify and discover,
to dispatch and "ask for a second opinion", all in efficient and scalable manner.
On top of that, a scientist should be able to describe inference mechanisms using
a language with high level of abstraction. There are several CEP open-source
solutions which could potentially be tailored to satisfy astronomical needs.

Mechanisms of event processing
From simple to complex events
In an event-driven system, such as health monitoring, algoritmic trading, banking fraud detection or sky survey, we define a simple event as a discrete incidence
inside of a domain that system is capable of detecting. After an image of the
portion of the sky has been captured through the lens, data has been read from
the CCD, image has been compared to a template image, astrometric and photometric properties have been calculated, we end up with a bunch of simple
events: instances of astronomical objects in a particular moment of time which
are either 1) new to us 2) known but have changed their properties significantly
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enough. Such simple events might be just false positives or a sign that something
important is going on.
By putting related simple events into a common context and by applying pattern
matching mechanisms we might eventually come to a conclusion that something
important has happened. We call such a notable occurence a complex event: an
event that summarizes, represents or denotes a set of other events[2].

Figure 1: A simplified event processing network for a sky survey feed.

Event processing logic
An event processing agent (EPA) should be able to apply inference mechanism
and temporal reasoning in order to give a high-quality conclusion whether a
complex events has happened. Event processing includes concepts such as[3]:
◦ Sliding windows based on time or number of events.
◦ Applying spatial, spatiotemporal, segmentation or state oriented context.
◦ Filtering, transformation (splitting, aggregating, projecting, translating...)
and pattern detection
◦ Enriching events from external service/db.
In a typical scenario, an interesting simple event would trigger EPA to open a
temporal window, i.e to "wait" for the next event which pertains to the same
astronomical object. Depending on the inference rules, EPA could apply aggregation function or statistical knowledge on a number of events related by context.
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Building an event processing network
As shown on Figure 1, an event processing network may look like this: LSST feed
is emitting simple events (in form of VOEvent XML objects) which are pulled
through simple filtering agent which output a subset of interest; another agent
applies pattern matching, and may consult historical data (e.g SDSS database),
external classification engine or ask a followup pool if there are available telescopes; after a conclusion, complex event is dispatched to a channel which emits
results to subscribers.

Current status of technology
VOEvent community
A significant amount of work has been done in VOEvent community. IVOA defined a standardized XML message structure for exchanging information about
transient events - VOEvent[4]. Although XML is transport-agnostic, there is a
TCP-based transport protocol for transmitting VOEvents - VTP[5] which supports concepts such as node roles. Dakota and Comet are VCP implementations
available for free use, along with Skyalert - event stream collector, filter and
distributor. There is a number of events streams available for subscription [6].

Open source CEP
There is several open source CEP engines on the market which implement (subsets of) concepts of event processing stated earlier. Esper and WSO2 Siddhi
implement SQL-based language (select... from... where...) while JBoss Drools
works on top of a rule-base engine (when... then...). The market is dynamic with
lots of merges and acquisitions from larger, commercial brands. Esper was used
in internal monitoring and analysis for ATLAS experiment at CERN[7].

Conclusions
VOEvent community needs a tool which will be able to handle events from heterogenous and dynamic environment on a much larger scale than today. Skyalert
has plenty of concepts implemented (multiple input streams, event portfolios,
filtering, custom trigger funcions...) but lacks support for temporal reasoning
(sliding windows) and doesn’t scale well. XML format for VOEvent might be
outdated, with substantial overhead and signing issues.
Open source CEP solutions claim to handle millions of events per second on single
server with commodity hardware. Analyzing syntatic capabilities of Esper and
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Drools, we came to the conclusion that Esper offers stronger support for sliding
windows and pattern matching by aggregation of attributes.
First step will be to build a prototype based on Esper which would plug-in to
existing event streams and LSST alert simulator. This prototype should ingest
events at realistic rates to test scalability and capabilities of declarative language
syntax for scientific use. Further reasearch will include "factories" of CEP engines
where a researcher could build her/his own engine using DSL statements at even
higher domain-specific level of abstraction.
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Abstract

Large Synoptic Survey Telescope is a large ground-based telescope system which
will provide sky survey in unsurpassed details. One of the modules will be timedomain astronomy and detection of transient events.
In order to properly design the system, a simulation framework is required to
optimize algorithms to large data volumes and frequent events. The Serbian contribution to the project is the Alert Simulator, a system which will simulate detection of transient events. Main use of AlertSim will be to test the performance
of event brokers/CEP engines and their ability to detect and identify transients
as well as various failures or exceptional/extreme modes of operation.

Introduction
Large Synoptic Survey Telescope (LSST) will be a large, ground-based, optical
telescope that will obtain images over half the sky every few nights [1]. It will
contain an 8.4m primary mirror, 3.2 Gigapixel camera and will operate in six
bands (u,g,r,i,z and y). After 10-years survey period, it is expected that total
amount of about 100PB of data will be collected.

Transient events and alerts
LSST data products
LSST data products will mostly consist of catalogs and images [2]. Since they
will be used for different purposes, there will be three main categories of data
products. Level 1 products are intended to detect time-domain events. These
data are the product of continuous observations (nightly) followed by analysis of
difference images. Variable and moving objects are the result of L1 data products.
Level 2 products are generated as part of a Data Release. These data are the
product of yearly observations, followed by analysis of direct images. Catalogs
and images are the result of L2 data products. Level 3 products will be generated
by users, using LSST software and/or hardware. Various user-created data will
be available that not belong to automatically generated L1 and L2 products.
[2, 3]
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Transient events
A transient astronomical event is the event where the image of observed object
changes in time, usually in short time period. Roughly, they can be classified
as variable objects, where flux changes are detected and moving objects, where
position changes are detected.
Variable objects
(Flux changes)
Variable stars
Eclipsing binaries
Transits of extrasolar planets
Galaxies
AGN
Burst (optical)

Moving objects
(Position changes)
Planets
Asteroids
Comets
Trans-Neptunian objects

Transient alert
A Transient Alert is a notification of the detection and characterization of a
moving or variable object. Very simple procedure can be described as follows.
A visit image is acquired from the telescope. A template image presents what
should be seen. Visit image is compared against the template image, and if the
difference exists, the alert is raised. This explanation is very simplified. Actually,

Figure 1: Basic procedure.

each of these steps consist several other subprocedures, but the core idea is as
described.
A transient alert is a piece of information containing characterization of the
object. Each alert contains several data:
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◦ alert ID
◦ timestamp
◦ level1 database ID
◦ Science data
•

position

•

flux, size, and shape

•

light curves in all bands (up to a year; stretch: all)

•

variability characterization (e.g., low-order light-curve moments, probability the object is variable)

◦ cut-outs centered on the object (template, difference image)
In addition, alerts will have the following properties:
◦ Alerts will be available world-wide within 1 min of visit acquisition. This
is the result of fast image processing as well as distributing procedures.
◦ The rate of generating alerts is expected to be quite high, about 10M per
night or about 10k per visit. This assumption is included in design of Alert
Simulator process.
◦ The format should be easy to read and process by variety of systems. The
most appropriate format is XML, or even better VOEvent (XML record
with defined structure, used to describe events in astronomy)

Simulator
LSST will produce several millions alerts per night. Such amount of data requires
particular approach of handling it. One of such approaches is filtering, a set of
algorithms for analysing incoming alerts and to reduce their number to most
relevant ones. In early design stage, useful tools are simulations, to test the performance well in advance of first light. Alert Simulator will be a software package
whose main purpose will be to simulate input that is expected to encounter in
operation mode, and then to test the behaviour of the system. In this way, the
proper respond and performance will be predicted, so appropriate design can be
made.

Requirements
In order to accomplish the tasks, this software package has to meet the following
requirements [4]:
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◦ to generate realistic streams of alerts at data rates that are expected in
operational mode
◦ to simulate various failures or exceptional/extreme cases that might occur:
•

large numbers of fake/spurious detections

•

unusually large numbers of detections simulating observations of highdensity fields

•

disruptions in the event stream, which may occur due to forced termination of difference image processing

•

corruptions of the event stream, which may occur due to hardware or
software errors

•

network connectivity interruptions

◦ to provide facilities to ease troubleshooting. This will be achieved through
logging and packet inspection (VO Event is structured information, so it
can be processed easily).
◦ to be configurable, automated, and capable of keeping provenance information
◦ to follow standards and conventions. The package will be written in accordance with standards, conventions, and development processes defined
in LSST documents. Some examples are that it will be written in Python
programming language and the format will most probably be VOEvent.
◦ to be developed in coordination with group. Alert Simulator will be just
one part of the large software system. There are several groups working
on simulations (photon, operations, catalog, image simulations), so Alert
Simulator will be developed in cooperation with them to ensure integration
and interoperability with other parts of the system.

Goals and benefits
The main goal of simulator is to evaluate whether the properties of as-delivered
components are sufficient. It will also evaluate how design modifications or optimizations impact the overall science performance of the system. Finaly, it will
verify that the algorithms used in the processing the LSST data are capable
of characterizing the astrometric, photometric, and morphological properties of
sources at the level of fidelity described in the SRD. [3]
In addition, it will reduce LSST Operations cost by [4]:
◦ Delivering functionality early, that is currently planned to be developed in
Operations
88

Alert Simulator – system for simulating detection of transient events on LSST

◦ Reducing the need for help desk and technical support personnel by automating the validation/troubleshooting activities and increasing this aspect of staff productivity.
◦ Further reducing potential down-time and troubleshooting personnel costs
by providing the capability for full characterization of the behaviour of
connected public brokers in the full suite of exceptional/extreme operation
modes that may occur in Operations, but are unlikely to occur with real
data in Commissioning.

Conclusions
Alert Simulator will provide predictions of system behaviour and its performance
in case when frequent events are expected. This will allow to design the system
appropriately and optimize algorithms before the first light, so the overall cost
will be reduced.
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The digitisation of archive telluric recordings
Tamás Nagy, Árpád Kis, István Lemperger, Viktor Wesztergom,
Ernő Prácser, Károly Kovács
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Hungary
Abstract
As a contribution to the European Seventh Framework Programme project European Risk from Geomagnetically Induced Currents (EURISGIC), MTA CSFK
GGI has offe red to digitize its historical telluric recordings. Altogether 4539 film
rolls (with a total length of approximately 8 km) has been digitized, covering data
from the year 1957 to 1997. During the process a best practice has been developed
about how to split the project into multiple stages allowing collaborative work of
a group of people, how to store data in a secure and easily accessible way, how to
control the quality of the resulting data product and how to make it available to
the public.

Introduction
The Earth’s magnetic field is influenced by the solar activities e.g. coronal mass
ejection (CME) which may affect the electrical network. For instance, in 1989 a
geomagnetic storm in Montreal, Canada resulted in the malfunction of HydroQuebec’s power grid which has caused nine hours of total power outage affecting
at least six million people. For these reasons, it is essential to better understand
the processes originating from solar activities.
Based on Faraday’s law of induction an electric field is related to the time-varying
geomagnetic field. According to Ohm’s law terrestrial (telluric) currents are
formed in the finite conductivity of subsoil due to the electric field. The nearly
harmonic, small amplitude, exogenous changes is the geomagnetic field are called
pulsations, whereas the intense changes associated with strengthened solar winds
are called geomagnetic storms.
A typical duration of a geomagnetic storm is a few hours but some of them may
even last for several days. The interactions between the Earth’s magnetic field
and the plasma clouds ejected from the Sun during flares yields to a typical
pulse-like beginning of the storm (Storm Sudden Commencement – SSC). The
intensity of the storm is determined by the combined effect of solar wind velocity
and interplanetary magnetic field (IMF). Their amplitudes are a few hundred nT
at mid-latitudes and a few thousand nT in the auroral zone. The energy input
process of the particles flowing from the Sun in magnetic field is the field line
interconnection. This process determines the level of magnetic disturbance, i.e.
the general geomagnetic activity.
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Earth current measurement with high time resolution started at the Nagycenk
Observatory in late 1957. This is a representative, homogeneous and unique
data set for statistical analysis of the long-term variation of the geomagnetic
induction effect. Global trends are also influenced by the solar activity through
feedback, therefore our goal is to examine how the solar activity changes in the
Earth’s plasma environment. Towards this the first step is the digitization of our
uniquely long analog telluric recordings.

Discussion
Our digitization workflow has been built on the follwing pillars:
Reproducibility.. It is an essential requirement to be able to reproduce any step
of the workflow at any time. For this reason, we have chosen to rely only
on open source software. This way we have full control over the developed
system: everyone is free to check that what we have calculated is identical
to what we claim to have calculated. Moreover, if for some reasons (such
as correcting an error or making our sampling more accurate) in a later
time we want to update our database then we can avoid the problem of not
being able to do so caused by f.i. expired software licences.
Transparency.. If someone notices an error in the end product it is very important to be able to identify easily which level of the process it originates
from, what was the modification within that level which caused the error
and who is responsible for that modification. This way we know immediately who to turn to when we are about to figure out the actions need
to be taken in order to correct the source of the error. We ensure these
requirements by designing the different stages of the workflow in a way that
each stage depends exclusively on the previous stage. Different people are
responsible for each stage and files created during a stage are under version
control, so it is possible to explore not only the current but former versions
of a file as well. Another aspect of tranparency is to make regular progress
reports about the completeness of each stages.
Collaboration.. Because there are a lot of materials to process, it requires the
collaboration of many people. As such, it can lead to conflicts when multiple
people are trying to work on the same file. Having the files we work on
under version control eliminates such issues. Furthermore, team members
are sometimes working at separate locations from each other so it must be
ensured that they can exchange files with each other efficiently over the
world wide web.
Data protection.. To avoid loosing data due to an extraordinary event such as
a breakdown of a hard drive or an accidental file remove operartion, it is
essential to create backups. First of all, to each intermediate file belongs
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Database views

Clients

Relational
database

Web service

Version control

Film roll
catalogue

Reference
time catalogue

Vectorized
data

Digital images

Analogue data
Figure 1: Flowchart of the digitization process. The arrows connecting the nodes
illustrate the dependencies between them.

at least one team member who already worked on that file, so the team
members’ computers serve as a form of backup. The version controlled
repository associated to the project is a form of backup in itself too. On
top of that, there are further automatisms in the institute which create
regular backups.
Intelligence.. Due to the large number of materials we developed the workflow
so that it is as automated as possible. An unexpected input (such as a typo
in a filename) can break such automatisms very easily, therefore our scripts
are trying to guess human intentions rather than give up processing.
There are essentially five different layers of the digitization process (Figure 1).
The first layer holds the analogue data stored on a transparent material comparable to film rolls. This serves as the initial input to the entire process. The second
layer holds static (or rarely changing) files which are the digitized (scanned) versions of the film rolls in the first layer. The result of vectorizing the files on the
second layer gives the files on the third layer. During the process of vectorization
these files get updated very frequently, therefore the files associated to this layer
are under version control. Additional to the vectorized data, on this layer an
another type of file collection, the so-called reference time catalogue exists also
in the form of version controlled files. On top of that, there is also a film roll catalogue here which holds textual data collected from the film rolls. All information
contained on this layer is then loaded into a relational database, which serves as
our fourth layer. The fifth layer consists of collection of server side programs and
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sql views which serves data to the clients from the relational database (fourth
layer) or from the image repositories (second layer).
Analogue film rolls were digitized using an ordinary long-format paper scanner in
the resolution of 118.18 pixels/cm, which corresponds to 300dpi. 5cm on the film
roll covers 2 hours of registration. A typical length of a film roll varied somewhere
between 0.5 and 1m, but some of them where as long as 4.5m. These latter ones
were too large to scan them in a single shot due to the limitations of our device,
leading to the need of further post-processing on the resulted digital images.
Altogether 4539 files were created by a group of 5 people, but to reduce their
dimensions we cutted them into smaller segments, therefore the total number of
files in our final image repository was 22055. The film roll catalogue (which is a
single plain text file containing tabular information) of layer 3 were created during
the scanning process and the the reference time catalog (which is a hierarchical
collection of plain text files containing tabular information) was created during
the cutting process.
We used the software called Engauge Digitizer (ED) to vectorize the curves which
were present on our digital images. The vectorization involved 2 steps: first we
defined a coordinate system on each image by specifying the actual coordinates
of three reference points (this step defines the transformation between pixel coordinates and actual coordinates), then we traced the point of the curve with a
digitizing tablet using either the semi-automatic or the manual sampling mode
offered by ED. This step also resulted in a hierarchical collection of plain text
files containing information about the vectorized curves in a tabular format.
To ease up data access we loaded all of the information contained in the files of
layer 3 into a PostgreSQL database. In this database there is a separate table for
the film roll catalogue and another one for the reference time catalogue. In order
to speed up queries, the vectorized pointsets are sorted into smaller tables each
of which containing nearly one year of registration. The end users communicate
only with this relational database, either directly via a database view or via a
web service wrapped around a certain view. F.i. the url
http://geodata.ggki.hu/tellurics/api/view.php?basename=19600312_0000

gives a plot of the vectorized data overlaid above the original image with id
19600312_0000. A graphical user interface for exploring our data is available at
http://geodata.ggki.hu/tellurics

Conclusions
We presented the method we developed for digitizing our historical telluric recordings. Besides opening the door towards analyzing a uniquely long time series of
its kind, the developed process is general enough to serve as a tool for managing
other digitization projects as well.
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Abstract

The spread of digital planetariums is limited nowadays, although their use could
be extended. These systems can be used not only for astronomical purposes, but
also for all kinds of presentations. However, the normal images appear distorted
on the planetarium dome, thus the lecturers must have a high-level computer
literacy if they would like to use the planetarium for their presentations. We
developed the so-called Presentarium software, which can convert simple, plain
presentation slides into spherical ones. Projecting the converted slides onto the
hemispherical dome of a planetarium, the audience has an impression as if the
dome were plain. Therefore, this conversion tool allows the lecturer to project
also plain slides in planetarium without distortion. With this tool the advantages
of plain and spherical projecting surfaces can be easily combined, and thus the
usability of digital planetariums can be enhanced. In our talk we present our
slide-converting software.
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Abstract

Between 2011 and 2014 we carried out radial velocity measurements of 26 bright
galactic Cepheids (V > 11m), in order to identify previously unknown spectroscopic binaries among the program stars, and to determine or refine the orbital
elements of the known binaries, if possible.
We used the 0.5 m RC telescope and a fiber-fed spectrograph of the Gothard Astrophysical Observatory of Eötvös Loránd University, Szombathely, installed in
the fall of 2011. The spectrograph is the eShel system of the French Shelyak Instruments, with a resolving power of R = 11000 in the full optical region. Using
dozens of metallic lines from the whole covered spectral range, we are able to
measure radial velocities down to the precision of approx. +/- 100 m/s. Thanks
to the portability of the spectrograph, we could carry out observations using the
1m RCC telescope at Piszkéstető Mountain Station of the Konkoly Observatory
as well.
As of early 2014 we compiled precise pulsational velocity phase curves of 26 galactic Cepheids, including the first radial velocity measurements of V411 Aql. Based
on our observations we identified the Cepheids V1344 Aql and FN Aql as members of spectroscopic binary (SB) systems. Our observations of AW Per and T
Mon might contribute to more accurate orbital solutions for both systems.
Radial velocity monitoring of a large number of Cepheids will be essential in
finding more long-period SBs among them. In practice, the orbital radial velocity variation of the Cepheid component is superimposed on the RV variations of
pulsational origin. Beside space probe measurements, regular ground-based observations with sub-meter telescopes are excellent tools to follow the long term
variability of binary systems in order to determine their orbital elements.
Data to be obtained with the Gaia astrometric space probe (launched on 19 December 2013) will certainly result in revealing many new spectroscopic binaries
among Cepheids brighter than 13-14th magnitude.
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data
Zoltán Garai
Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences
Abstract
A unique close-in Mercury-size Kepler exoplanet candidate KIC012557548b has
been discovered recently by Rappaport et al. (2012). This object is a transiting disintegrating exoplanet with a comet-like tail. Close-in exoplanets, like
KIC012557548b, are most prone to the planet-star interaction which may cause
formation of the comet-like tail, or another form of circum-planetary material.
Strong interaction with the host star, or presence of an additional planet, may
also lead to variations in the orbital period of the planet. Our main aim was
to search for long-term orbital period variations. We concentrated on a sample
of 20 short-period exoplanet candidates with a period similar to KIC012557548b
from the Kepler mission. We used the publicly available 17 quarter long cadence
Kepler data.
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Supervised classification of emission stars spectra
Jaroslav Vážný, Petr Škoda
Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Abstract
Advances in the technology of astronomical spectra acquisition have resulted in
an enormous amount of data available in world-wide telescope archives. It is no
longer feasible to analyze them using classical approaches, so a new astronomical
discipline, astroinformatics, has emerged. We describe the initial experiments
in the investigation of spectral line profiles of emission line stars using machine
learning with attempt to automatically identify Be and B[e] stars spectra in large
archives and classify their types in an automatic manner. Due to the size of
spectra collections, the dimension reduction techniques based on wavelet transformation are studied as well. The result clearly justifies that machine learning is
able to distinguish different shapes of line profiles even after drastic dimension
reduction.
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Remote sensing of flying insects by dark-field
detection with telescopes and opto-electronics:
The Lund University Mobile Biosphere
Observatory
Ádám Egri1 , Mikkel Brydegaard2 , Gábor Horváth1 , Susanne
Åkesson3
1

Environmental Optics Laboratory, Eötvös Loránd University, Budapest,
Hungary
2
Lund Laser Centre, Lund University, Sweden
3
Centre for Animal Movement Research, Lund University, Sweden
Abstract

We present a method for automatically detecting flying insects and remotely acquire several of their parameters with the use of remote sensing and stand-off
methods. We employ telescopes with a spectrometer, a high-speed camera and
Si and InGaAs quadrant photodetetors, we demonstrate the measurement of the
reflection spectrum, wingbeat frequency, size and movement direction of flying
insects in a narrow volume. We employ a telescope battery towards a black cavity
in order to minimize optical background. When insects fly through the field of
view of the telescope, the sunlight scattered from the insect contains information
that can be used to recognize and identify the insect and to obtain its behavioural
characteristics. Such an equipment gives us the possibility to facilitate the better understanding of insect behaviour, and to evaluate different insect traps, for
example. The Lund University Mobile Biosphere Observatory (LUMBO) was recently built and its first campaign was conducted in the summer of 2013, when one
of the objectives was to study the selectivity of a liquid filled polarization tabanid
trap developed in the Environmental Optics Laboratory of the Eotvos University.
Here we present an overview of the telescope-based novel stand-off methods and
some aspects of data evaluation of remotely optically sensed insects.
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Observing noctilucent clouds from Hungary with
NLC wakeup application
Alexandra Kálmánczhelyi-Farkas, András Barta
Environmental Optics Laboratory, Eötvös Loránd University, Budapest,
Hungary
Abstract
The bluish noctilucent clouds are observable only during the time of summer solstice. They are most commonly observed at latitudes between 50 and 70 degrees,
but there is evidence that corroborates their gradual increase which may be linked
with the slow climate change. We summarize the discovery of noctilucent clouds
after the eruption of volcano Krakatoa. We also describe their formation and
types, then demonstrate the Noctilucent Cloud (NLC) WakeUp Android application developed by us. This tool can help us to calculate automatically the detection
windows of noctilucent clouds depending on the date and the solar elevation angle.
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Experimental study of the possibility of
sky-polarimetric viking navigation
Dénes Száz
Environmental Optics Laboratory, Eötvös Loránd University, Budapest,
Hungary
Abstract
Between the 9-13th century the Vikings ruled the northern area of the Atlantic
ocean. Being prominent seafarers and experienced navigators, they covered huge
distances throughout the ocean and discovered Iceland, Greenland and the eastern
coasts of North America. This outstanding performance assumes a thorough and
precise navigational method, about which there is not enough information at all.
The only historical finding is the fragment of a wooden sun-compass that could
have been used for navigational purposes. The other clue to solve the mystery of
Viking navigation is the mysterious sunstone which frequently occur in various
Viking sagas as a tool for determining the solar position even if the sun is occluded
by clouds, fog or the horizon. This sunstone could be a dichroic or birefringent
crystal, by which the skylight polarization can be analysed. We conducted field
experiments and psychophysical laboratory studies to examine the applicability
of the alleged sky-polarimetric Viking navigational method. Measuring the error
functions of the different steps of this navigational method, we determined how
usable it is under different weather (sky) conditions. In our talk we summarize
our results in this topic.
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Data acquisition system of the Széchenyi István
Geophysical Observatory
Károly Kovács, Tamás Nagy, Gabriella Sátori, Viktor Wesztergom,
Pál Bencze, János Lichtenberger, Ernő Prácser, Katalin Gribovszki
Geodetic and Geophysical Institute of Hungarian Academy of Sciences, Sopron,
Hungary
Abstract
The Széchenyi István Geophysical Observatory (IAGA code: NCK) has been established in 1957 within the International Geophysical Year [1]. Ever since its
foundation it supplies essential data in different fields of geophysics. During this
long historical period the data collection techniques, the instrumental background
and the available software packages has been changed dramatically which forced
us to reconsider completely our former ways of organizing and serving this large
amount of data.

Introduction
The primary goal of the observatory is to study the magnetic end electric field
of the Earth. One of the greatest value of the data collected in the observatory
during the past 57 years is its continuity and its good quality. This collection of
geomagnetic and geoelectric data is unique within Europe. It is well known, that
for studying long term geophysical processes (e. g. Sun cycles, magnetic pole
wandering) it is necessary to have these kind of long time series.

Discussion
Besides fundamental research, serving data to our clients (researchers of other
institutes, governmental bodies, disaster management, international databases)
is an important obligation of our institute. As information technology develops, the requirements towards our data service are rising accordingly. Although
transforming the analogue historical measurements into digital ones has been
gradually started some decades ago, efforts to bring together all the different
kind of digital data sources into a platform which provides unified data access
to the users of our data products has been started to make only during the past
few years.
Figure 1 depicts a simplified diagram of the multilayer approach we follow in our
service. The system gets more and more compact as we move from the bottom
layer to the top layer. We have full control over all layers, but our end users
communicate only with the top layer. In the past few years we have made major
improvements on all layers of the system. This work includes upgrading sensors,
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Figure 1: Simplified data acquisition and data service diagram associated to present
days’ measurements in Nagycenk Observatory

data acquisition devices; improving the interconnectibility of our computers in the
observatory; improving the connection between our institute and the observatory;
writing scripts for automatic data conversion and data forwarding; designing
database structures and building web services.

Conclusions
As the number of different types of measurements and the size of the data they
produce increases explosively, accessing a certain slice of this data gets more and
more difficult without a unified platform. We briefly summarized the actions we
have taken towards building such a platform. This opens the door towards a “big
data” approach in our data processing schemes, making it possible to analyze
our database as a whole rather than analyzing it data source by data source. Or
system is a work-in-progress and there is a clear need for fine-tuning it further.

Acknowledgements
This study was supported by the TAMOP-4.2.2.C–11/1/KONV-2012-0015 (Earthsystem) project sponsored by the EU and European Social Foundation.

References
[1] Bencze, P. 2001. The beginnings and the IGY. Geophysical Observatory Reports of the Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian
Academy of Sciences (year 1994-1998), 9-23.
114

Magyar nyelvű cikkek

Égboltfelmérési módszerek szerepe a Naprendszer
vizsgálatában
Szabó M. Gyula
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris
Kutatóközpont, Szombathely, HUNGARY

Bevezetés
A Big Data módszerek egyik leglátványosabb haszonélvezője a csillagászat. Jól
jelzik ezt az utóbbi években, évtizedekben induló égboltfelmérések eredményei,
a kozmológiai léptéktől a Naprendszerünk vizsgálatáig terjedő megannyi távolságskálán. Jelen cikk a módszerek fejlődésének áttekintése után a Naprendszer
vizsgálatát érintő, közelmúltbeli eredményeket ismerteti.

Történelmi előzmények
A csillagászat klasszikus vizsgálati módszere az egyedi objektumok minden részletre kiterjedő vizsgálata. Égboltfelméréskor viszont nagyon sok adat egyidejű
vizsgálatával megsokszorozzuk a kiértékelhető mérések számát, emiatt pontosabb
átlagokat kaphatunk ; másrészt az adatok egymással való összevetése minőségileg
új lehetőségeket nyit meg, és korábban nem megfigyelhető jelenségek fölismerését
teszi lehetővé.
Ezt csillagászattörténeti példákkal lehet illusztrálni. Már a legkorábbi csillagászati megfigyelésekből is készült olyan katalógus, amely valamilyen szempont alapján
kiválasztott égi objektumok teljes körű összefoglalására vállalkozott. Az első jelentős, még szabad szemes "égboltfelmérés" Hipparkhosz görög csillagász (Kr. e.
190-125) nevéhez köthető, aki az Alexandriából látszó égbolton 850 csillag fényességét és pozícióját gyűjtötte össze. Katalógusát majdnem kétezer éven keresztül
használták. Hipparkhosz a csillagok pozícióját korábbi mérésekkel összevetve azt
tapasztalta, hogy hosszú idő alatt a tavaszpont – az Egyenlítő valamint a Föld
pályasíkja égi vetületeinek egyik metszéspontja – kelet felé mozgott az ekliptikán.
Ez a megfigyelés helyes, a Föld precessziójából adódóan a forgástengely lassan
elfordul, amit Hipparkhosz ezzel a felméréssel kísérletileg fölfedezett.
A távcső feltalálásával kiderült, hogy a Tejút számtalan csillagból áll. A Galaxis méretének és alakjának eldöntése céljából William Herschel 684 égterületen
számlálta meg a csillagokat. Majd föltételezve, hogy minden csillag egyforma
fényességű (és eltekintve az akkor még nem ismert csillagközi fényelnyeléstől) elkészítette a Galaxis térképét. Természetesen ez a térkép a Nap kis környezetéből
vett adatokra épül, ám a rajzolt alakzaton jól azonosítható a Galaxis korong
alakja. A Napot Herschel hibásan majdnem a Galaxis centrumába helyezte, de
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az a megfigyelése alapjában véve helyes, hogy a Nap nem a Tejútrendszer közepén
foglal helyet.
A 18-19. században egyre több vizuális technikával összeállított csillagkatalógus
született. Ezek közül kiemelkedő a fotográfia elterjedése előtti utolsó nagy katalógus, a Friedrich G.W. Argelander által 1859-1862 között összeállított Bonner
Durchmusterung, amely az északi égbolt 324 188 csillagát tartalmazta 9 magnitúdó határfényességig. E katalógus alapján született meg az első jelentős fotografikus égboltfelmérés, a csillagokról színképi információt is tartalmazó Henry
Draper-katalógus. E felmérésben több mint 225 ezer csillag spektrumát vették
föl több műszerrel. A teljes katalógus 1924-ben jelent meg, 1949-ig két újabb
kiegészítéssel. A fölmérés legfontosabb eredménye a csillagok színképosztályozásának megalkotása volt, ami egyenesen vezetett a csillagok modern asztrofizikai
elméletéhez. A 20. század első felét tekintve meg kell még emlékezni a Hubbletörvény felfedezéséről, amely szerint a galaxisok színképében észlelt vöröseltolódás ("félklasszikus" értelmezésben a galaxisok tőlünk való távolodási sebessége)
arányos a távolságukkal ; vagyis az Univerzum tágul. Ez az eredmény Vesto Slipher vöröseltolódás-katalógusának és Edwin Hubble saját méréseinek összevetésével, vagyis részben égboltfelmérési technikával született meg.

Napjaink égboltfelmérései
A 20. század második felének első kiemelkedő jelentőségű felmérése a Palomar
Obszervatórium Égboltfelmérés (POSS). 1950-1957 között végezték az első fotografikus felmérést, amely a nyolcvanas évek közepén kiegészült egy jobb (változó, jellemzően 20,5 magnitúdó körüli) határfényességű, kétféle fotoemulzió által
meghatározott kék és vörös hullámhossztartományt lefedő felméréssel. A felvételek digitalizálva szabadon elérhetők ; számos égterületen máig ez a felmérés a
legjobb határfényességű referencia a vizuális tartományban.
2000-ben indult a Sloan Digitális Égboltfelmérés (SDSS). Az elsősorban kozmológiai célú felmérés 2,5 méteres távcsővel dolgozott ; az Arizonából látható teljes
égbolt mintegy harmadrészét számos alkalommal végigmérte, 120 megapixeles kamerája 22 magnitúdós határfényességig mindent megörökített. Ötszín-fotometriai
(u : 354 nm, g : 475 nm, r : 622 nm, i : 763 nm, z : 905 nm központi hullámhosszú)
katalógusában mintegy félmilliárd forrás szerepel, amihez százezer csillag, százezer kvazár és egymillió galaxis spektroszkópiai vizsgálata is társul. 2006 óta az
SDSS II felmérés a Galaxis szerkezetét tanulmányozza, és távoli szupernóvákat
keres. Az SDSS-sel nagyjából egy időben váltak publikussá a Két Mikronos Égboltfelmérés (2MASS) 1997 és 2003 között gyűjtött adatai. A megfigyelések a
közeli-infravörös hullámhossztartományon az 1 000-2 500 nm közötti tartományt
fedik le, a felmérés az egész eget tartalmazza. Határfényessége megközelíti az
SDSS-ét, ami jelentős teljesítmény, hiszen az éjszakai égbolt természetes, rekombinációs eredetű fénylése e hullámhossztartományban egy nagyváros fényszennyezésével vetekszik.
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A milliméteres-centiméteres hullámhossz-tartományban figyelhető meg a mikrohullámú háttérsugárzás, illetve a kozmikus háttéren a mai világegyetem ujjlenyomatai. Az ezt megfigyelő COBE-műhold 1989-ben állt pályára, a WMAP pedig
2001-ben, mindkét adatgyűjtés hosszú éveken keresztül zajlott. A rádióégboltfelmérések a 6 cm és 1 m közötti hullámhossztartományt fedik le földi megfigyelésekkel (GB6 6 cm, 1986-1987 ; FIRST 20 cm, 1993-2004; NVSS, 1997-ben
publikálták a 20-90 cm tartományt). Az NVSS utódaként éppen napjainkban
zajlik a 4 méteres hullámhosszon a VLSS-felmérés. Az optikai tartománytól a
rövidebb hullámhosszak felé haladva a GALEX-műhold (Galaxy Evolution Explorer, 2003-tól) távoli és közeli ultraibolya, 153 és 231 nm-es hullámhosszon végzett megfigyelései következnek. Az extrém rövid hullámhosszak kategóriájában
két űrtávcsöves programot, a ROSAT (1990-1999) röntgenhullámhosszú égboltfelmérést és a Compton Gammasugár-obszervatórium egyik műszerével végzett
EGRET (1991-2000) gammaégbolt-felmérést kell megemlítenünk.

1. ábra. A közeljövő talán legfontosabb égboltfelmérő műszere, a Large Synoptic Survey
Telescope (LSST).
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A spektroszkópiai technikát használó égboltfelmérések segítségével csillagok és
galaxisok fontos fizikai paraméterein túl ezek radiális sebességét is megmérhetjük. A legfontosabb források a 2dF Galaxisspektroszkópiai Felmérés (205 ezer
galaxis és kvazár radiális sebessége, 1997-2002) adatai, az Angol-Ausztrál Távcső
(AAT) adataira épülve, és az SDSS spektroszkópiai adatbázisa hasonló mennyiségű objektummal. Folyamatban van a Radiális Sebesség Kísérlet (RAVE) földi
bázisú felmérés, amely a galaktikus fősík kivételével lefedi a déli égboltot, és 50
millió csillagról szolgáltat majd radiálissebesség-adatokat. Az ESA Gaia szondája
nagyfelbontású spektrumokat és ezekből származtatott nagyon pontos asztrometriát és fotometriát végez az egész égboltról, a nagyjából egymilliárd célcsillagot
a tervek szerint átlagosan hetvenszer fogja végigszkennelni. Az űrobszervatórium idén július 25-én kezdte meg a tudományos méréseket, és a tranzienskereső
promgramban már szupernóvát is talált. A belátható jövőben több földi bázisú,
nagy- vagy óriástávcsöves kategóriába sorolható optikai program is indul : ezek
közül a legígéretesebbek a Pan-STARRS és a Nagy Szinoptikus Égboltfelmérés
(LSST), amelyek az elkövetkező tizenöt év csillagászatában meghatározó szerepet
tölthetnek be.

A Naprendszer az égboltfelmérések szemével
Az utóbbi évtizedben százezer számra fedezték föl a kisbolygóöv tagjait, mára a
főöv 2-4 km-es méretnél nagyobb égitestjeinek túlnyomó többségét ismerjük. A
nagyon pontosan ismert pályájú, így katalógusszámmal ellátott kisbolygók darabszáma az 1980-as években jellemző, évente kis mértékben növekvő pár 1 000
körüli értékről a LINEAR (1998-) és NEAT (2001-) programok hatására ugrásszer
ő növekedésbe kezdett, és mára meghaladta a 300 000 darabszámot (3. ábra). A
bejelentett, de még nem elég pontosan ismert pályájú kisbolygókat is figyelembe
véve több, mint félmillió aszteroidáról tudunk. Ezek a Naprendszer minden régiójában megtalálhatók, és jól mintavételezik az evolúciós hatásokat a Naprendszer
egész területén. Jelenleg több mint 2 000 üstököst ismerünk.
Megfigyelésükkel képet kapunk a jeges égitestek eloszlásáról és viselkedéséről, és
általában a víz szerepéről, a naprendszerekben előforduló vízraktárakról, és nem
utolsó sorban a víz transzportjáról – amely az élet szempontjából is kimagaslóan
fontos szempont.
A kisbolygókereső programok fő célja, hogy fölfedezzük a Földre is veszélyt jelentő égitestek legnagyobb képviselőit – mára már több mint ezer potenciálisan
veszélyes kisbolygót tartanak számon. A pályaelemek terében elkülönülő, ismert
kisbolygócsaládok színe is különböző az egyes csomókban – ez erősen alátámasztani látszik azt az elképzelést, hogy a kisbolygók több, jellegzetes (bazaltos, szilikátos, kondritos) anyagú égitest katasztrofális ütközésével és hierarchikus szétdarabolódásával jöttek létre (Ivezic és mtsai. 2002). Az elmúlt években a Naprendszer távolabbi tartományai is benépesülnek kis égitestekkel. Edward Bowell
ASTORB katalógusa alapján 2012. szeptember elején 2 000 darab körül jár a
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Jupiter Lagrange-pontjai körül keringő, ismert trójai kisbolygók száma. Az égi
mechanika szerint a két trójai Lagrange-pont egyformán stabil – ennek fényében meglepő, hogy a vezető pont körül mintegy 1,6-szor több égitestet találunk
(Szabó és mtsai. 2007 ; jelen értekezés 3. fejezete). Ez valószínűleg a Naprendszer kialakulása körüli állapotokat és a bolygók korábbi vándorlásának hatását
tükrözi (Pál és Süli, 2006). A főövhöz hasonlóan már a trójai öv alcsaládjait is
kimutatták (Roig és mtsai. 2008).
Az elmúlt években kezdett benépesülni a Neptunuszon túli terület (TNO objektumok ; Barucci 2008), bár az objektumok nagy naptávolsága és lassú mozgása
miatt egyelőre csak a legnagyobb tagokat sikerült megfigyelni. Jelentős áttörést
hozott a területen a Herschel űrobszervatórium. A közlés alatt álló eredmények
több mint 130, 100-2 400 km közötti átmérőjű TNO megfigyelésével fedik fel e
távoli égitestek változatos albedóit, méreteloszlását és e paramétereit, valamint
ezek korrelációit a pályaelemekkel (Müller és mtsai. 2012).
A Naprendszerhez tartozó nagy objektumok, a bolygók és azok holdjainak vizsgálatában az égboltfelmérések szerepe csekély. Ennek igazi erőssége a kis égitestek, kisbolygók és üstökösök vizsgálata. Mivel ezek az égitestek szinte mindenhol
megtalálhatók a Naprendszerben, megfigyelésük az égi mechanika, valamint a
Naprendszer és általában a bolygórendszerek fejlődésével kapcsolatos vizsgálatok
elengedhetetlen megfigyelési alapja.
Az SDSS eredményei szerint a pályaelemek terében elkülönülő, ismert kisbolygócsaládok színe is különböző az egyes csomókban. Ez erősen alátámasztani látszik
azt az elképzelést, hogy a kisbolygók több, jellegzetes (bazaltos, szilikátos, kondritos) anyagú égitest katasztrofális ütközésével és hierarchikus szétdarabolódásával
jöttek létre. Jól megfigyelhető, hogy a mikrobecsapódások és a Nap ultraibolya sugárzásának hatására az idős kisbolygók felszíne egyre vörösebb és sötétebb
lesz : tehát egy kisbolygó színárnyalata jó korindikátor. Magyar kutatások alapján
mintegy 20%-uk esetében van jelen a felszínen jól detektálható, a környezettől
eltérő színű folt, amelyek különböző folyamatok (pl. kráterképződés) eredményei
lehetnek, de biztosan nem jellemző, hogy eltérő színű égitestek összetapadásos
ütközéséből származnak.
A Naprendszer története során az eredetileg kialakult, néhány száz vagy ezer
kilométer méretű kisbolygók óriási ütközésekben kisebb-nagyobb darabokra törtek, és azóta is számtalan kisebb becsapódás érte a felszínüket. Kiderült, hogy a
kisbolygók alakja a becsapódások hatására fejlődik : a fiatal családokban inkább
elnyúltabb, az idősebb családokban a gömb alakhoz közelebb álló égitesteket találunk. Ennek oka minden bizonnyal az, hogy a kis becsapódások két-hárommilliárd
év alatt "legömbölyítik" a kisbolygókat. A kis becsapódások rengéseket okoznak,
amelyek hatására az anyag a csúcsokból a völgyekbe vándorol.
Az utóbbi években a Naprendszer távolabbi tartományaiban is egyre több kis égitestet fedeznek fel. Kétezer körül jár az ismert pályájú trójai kisbolygók száma.
Ezek a főövbeli kisbolygóknál távolabb, a Jupiter pályáján, az égi mechanikai
szempontból stabil Lagrange-pontok körül keringenek. A két trójai Lagrange-
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pont egyformán stabil, ennek fényében meglepő, hogy a vezető pont körül mintegy 1,6-szer több égitestet találunk. Ez valószínűleg a Naprendszer kialakulása
körüli állapotokat és a bolygók korábbi vándorlásának hatását tükrözi. A jelenség kimutatása szintén magyar kutatócsoportokhoz köthető. A főövhöz hasonlóan
már a trójai öv alcsaládjait is kimutatták.

A jövő
Hasonlóan a Big Data módszerek összességéhez, a csillagászati alkalmazások előtt
is fényes jövő áll. A Large Synoptic Survey Telescope (LSST) már a kétezres évek
elején egyértelműen kijelölte a fejlődés irányát. Ez a meder az elmúlt években a
szemünk láttára alakította át a csillagászat művelésének "vízfolyásait", megannyi
észlelési programot a "survey astronomy" filozófiájának eszköztárával megerősítve, újragondolva. Azok az adatbázisok, amelyek már ma a legkülönbözőbb problémákban segítségül hívható adatforrásokat jelenthetik (csak példaképpen : SDSS
optikai, 2MASS, WISE, Akari infravörös, Galex, ROSAT ultraibolya/röntgen, 6
és 20 cm-es rádiófelmérések, MACHO, OGLE, ASAS, NSVS idősoros felmérések, RAVE, GAIA asztrometriai/spektroszkópiai felmérések, Kepler, K2, CHEOPS, TeSS, PLATO exobolygókutató-felmérések), egy-két évtizede még elképzelhetetlen súllyal jelennek meg a csillagászat eszköztárában. A módszerek pedig
magukkal hoztak megannyi új, ma már értelezhető és megválaszolható kérdést,
jelentősen a "survey astronomy" lehetőségeihez alakítva a csillagászat új irányait.

Köszönetnyilvánítás
A cikkel kapcsolatos munkákat az ESA PECS No. 4000110889/14/NL/NDe, az
OTKA K104607, Szombathely Megyei Jogú Város (S-11-1027 és 61.360-22/2013
megállapodások) és az MTA Bolyai Posztdoktori Ösztöndíja támogatta.
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Az APOGEE spektroszkópiai égboltfelmérő
program
Mészáros Szabolcs
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris
Kutatóközpont, Szombathely, HUNGARY
A spektroszkópia a csillagászat egyik leghasznosabb eszköze a Világegyetem megértésében. A 19. század vége óta a fejlődés bámulatos sebességű volt, és a 21. század elején újabb mérföldkő érkezett el a nagyfelbontású égboltfelmérő programok
képében.
A 2010-es évek elején több egymással párhuzamos ilyen program indult, köztük
jelen cikkünk tárgya az Apache Point Observatory Galaxy Evolution Experiment (APOGEE-1). Hasonlóan a többihez, az APOGEE-1 célja is a Tejútrendszerünk történetének feltárása a színképekből kinyerhető információ segítségével.
Az APOGEE része az SDSS-III konzorciumnak és 2011 júliusa és 2014 júliusa
között végezte méréseit az Apache Point Observatory (APO) 2,5 méteres teleszkópjára (1. ábra) szerelt multi-objektum spektrográffal. Céja az volt, hogy színképelemzés segítségével közel 100 000 csillag fizikai paramétereit meghatározza,
köztük az effektív hőmérsékletet, a felszíni gravitációt, az átlagos fémtartalmat
és 15 kémiai elem abundanciáját. Mindezen paramétereket összekötve a csillagok tejútrendszerbeli elhelyezkedésével és tőlünk mért távolságával következtetni
tudunk Galaxisunk fejlődésére és komponensei összetételére.
Az APOGEE különlegessége az, hogy ellentétben a többi nagyfelbontású égboltfelmérő programokkal, nem az optikai tartományban végzi észleléseit, hanem
infravörösben lévő H sávban 1.51 és 1.69 micron között. A 2. ábrán pár példaspektrum látható ebből a tartományból. Az ábra tetején fehérrel jelölt spektrum
az egyik legfémszegényebb gömbhalmazból, az M15-ből észlelt csillagról készült.
Jól látható, hogy a színkép abszorpciós vonalakban szegényes, ami nem meglepő,
hisz az M15 fémtartalma mindössze 0.5%-a a Napénak. Az abszorpciós vonalak
erőssége azonban jelentősen megnő ahogy a fémtartalom megnövekszik és az effektív hőmérséklet csökken, egyre több információt szolgáltatva a csillag légkörének
fizikájáról. Egy Napnál alig fémgazdagabb csillag esetében már (000+60) úgy
tűnik mintha a spektrum nagyon zajos lenne, azonban erről szó sincs, pusztán
csak az abszorpciós vonalak száma és erőssége növekedett meg drasztikusan. Ez a
hullámhossz tartomány korábban feltérképezetlen maradt pedig több olyan elem
koncentrációját lehet mérni az itt lévő abszorpciós vonalak segítségével, melyek
csak nehezen érhetőek el az optikai tartományban, például a szén és a nitrogén.
Az APOGEE adatok kiértékelésére kifejlesztett szoftver képes automatikusan
kiértékelni az összes csillag színképét és elméleti spektrumokkal összehasonlítva
meghatározni az említett fizikai paramétereket nagy pontossággal.
Az első három év észlelései máris számtalan új tudományos eredménnyel gazdagították tudásunkat. Jelen cikk szerzője az APOGEE tagjaként a gömbhalmazok
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1. ábra. Az Apachi Point Observatory 2,5 méteres távcsöve, amelyhez az APOGEE
spektrográfját csatolták. (APO)

tanulmányozásával foglalkozik, így ezen objektumok első tudományos eredményeinek összefoglalásával folytatjuk.
Mivel korábban nem létezett egységes spektroszkópiai méréssorozat az északi
gömbhalmazokról, az APOGEE mérések fontos eredményeket szolgáltatnak ezen
objektumokról. Egészen a 20. század végéig úgy gondoltuk, hogy a gömbhalmazok összetétele egységes és mérési hibán belül ugyanaz. Azonban számos kutató
felfedezte, hogy bizonyos könnyű elemek abundanciája, mint például a szén, nitrogén, oxigén, nátrium, magnézium és alumínium erősen változhat egy halmazon
belül. Mivel korábban úgy gondoltuk, hogy a gömbhalmazokban lévő csillagok egy
időben keletkeztek, így a fejlődési modelleket felül kellett bírálni. A mai modern
elméletek szerint a gömbhalmazokban nem egy, hanem legalább kettő, időben
több százmillió évvel egymással eltérő, csillagkeletkezés zajlott le. A fiatalabb
csillagok légkörében mért elemek gyakorisága magában hordozza a korábbi generáció által termelt atomokat, melyek az idős csillagok halálakor a csillagközi térbe
kerülnek. Mivel a csillagok különböző helyen és időben keletkeztek a halmazon
belül, kémiai összetételük jelentősen eltérhet egymástól.
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2. ábra. APOGEE spektrumok fémtartalom szerint sorba rendezve. (Gail Zasowski)

APOGEE mérési programjában az összes nagyobb északi égboltról elérhető gömbhalmaz szerepelt, így lehetőségünk nyílt 10 fényes halmaz összetételének egységes
tanulmányozására. A mérési programban szereplő M15, M92, M53, NGC 5466,
M13 (3. ábra), M2, M3, M5, M107, és M71-es halmazok Magyarországról is jól
láthatók. Ezen gömbhalmazokban több mint 400 csillag kémiai összetételét határoztuk meg és egyértelműen ki tudtuk mutatni mindegyikben a két különböző
időpontban keletkező csillagok populációját.
A populációk legjobban alkalmazható nyomjelzői a magnézium és alumínium koncentrációja. Bár korábbi megfigyelések is erősen utaltak rá, az APOGEE észleléseiből sikerült először egyértelműen kimutatni az úgynevezett Mg-Al antikorrelációt. A Mg-Al antikorreláció lényege, hogy azon csillagok amelyek légkörében
magas a magnézium abundanciája alacsony alumínium koncentrációval rendelkeznek (1. populáció), és azok a csillagok amelyekben kevés a magnézium pedig
magas alumínium abundanciával párosul (2. populáció). Ennek oka a csillagok
fejlődésében keresendő. Az 1. populáció csillagai nem sokkal az Ősrobbanás után
keletkeztek ezért még magukban hordozzák az első szupernóva robbanások által
dúsított elemeket, például a magnéziumot. A jelenlegi modellek szerint, ma már
nem létező nagy tömegű csillagok belsejében, 60-70 millió K hőmérsékleten beindul a Mg-Al ciklus. Ezen ciklus során is a hidrogén alakul át héliummá és az
termeli az energiát, a Mg és Al mint katalizátor szerepel a termonukleáris reakció
közben. A folyamat során azonban egyre több Al keletkezik a Mg rovására, mely
felkeveredik a felszínre ahonnan erős csillagszelek hatására kikerül a csillagközi
térbe. Ennek következményeként a 2. populáció már olyan csillagközi felhőből
keletkezik amelyben sok az Al, de kevés a Mg.
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3. ábra. Az M13-as gömbhalmaz, az észlelési program része. (ESA/Hubble/NASA)

Az APOGEE adataiból egyértelműen ki tudtuk mutatni a Mg szegény, de Al gazdag csillagok populációját ezzel bizonyítva Mg-Al ciklus meglétét a Világegyetem
fiatal korában létező nagytömegű csillagok belsejében. Kutatásaink azonban még
nem fejeződtek be, hiszen hasonló antikorreláció figyelhető meg a szén és nitrogén esetében is, melynek részletes értelmezéséhez még pontosabb mérésekre van
szükség. Ha ez sikerül, akkor a közeljövőben még azt is meg fogjuk tudni állapítani, hogy melyik csillag milyen fejlődési állapotban van, ezzel is pontosítva a
gömbhalmazok fejlődésének megértését.
Bár 2014 júliusában az APOGEE-1 befejezte észleléseit, a programnak nincs vége.
Az SDSS-IV részeként APOGEE-2 néven folytatódik 2014 augusztusától, azonban most már két spektrográf segítségével. Bár APOGEE-1 az első három évben
több mint 100 000 csillag spektrumát vette fel, van egy alapvető hiányossága :
a déli égbolt csillagait nem éri el. Ezért az SDSS-IV részeként először a chilei
Las Campanas Obszervatórium bekapcsolódik az APOGEE-2 észleléseibe a 2.5
méteres du Pont teleszkópjára szerelt második spektrográffal, amely egyébként
az ikertestvére az APO-ban található műszernek. Ezzel a kiterjesztett programmal APOGEE-2 már hozzá fog férni a teljes égbolthoz és közel félmillió csillagot
fog észlelni, így az összes spektroszkópiai égboltfelmérő program közül először a
Tejútrendszer Földről látható összes komponensét képes lesz vizsgálni.
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Bevezetés
A XIX. század vége rendkívül termékeny volt a természettudományos felfedezések
tekintetében. Új tudományágak alakultak ki, amelyek a XX. század új világképének megformálásához vezettek.
Gothard Jenő 1881-ben, 24 éves korában, a Szombathely melletti kis faluban Herényben megalapította a "Herényi Astrophysikai Observatórium"-ot, ahol főleg a
csillagászat új ágával, az asztrofizikával foglalkozott. Gothard nagy érdeklődéssel
követte a századvég minden új tudományos felfedezését, és azokat kutatómunkájában is alkalmazta.
A röntgenfotográfia magyarországi kezdeteiről kevés tárgyi emlék maradt. A nagy
horderejű tudományos felfedezés hazai alkalmazásának eredeti és felbecsülhetetlen értékű tudománytörténeti dokumentumainak számítanak Gothard Jenő röntgenfelvételei és a felvételekhez használt klasszikus, hidegkatódos röntgencsövek,
amelyeket az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumának archívumában őriznek.

Röntgen felfedezése és magyarországi visszhangja
1895. november 8-án Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923) katódsugarakkal való
kísérletezés közben észrevette, hogy amint a katódsugárcsövet egy vékony fekete
papírral teljesen befedte, a laboratóriumban elhelyezett, bárium-platinacianiddal
bevont (fluoreszkáló) ernyő világított. Ha a nagyfeszültséget kikapcsolta a fluoreszkálás megszűnt, az áramot visszakapcsolva az ernyő ismét világítani kezdett.
A jelenség annyira fellelkesítette, hogy a katódsugarakkal való kísérleteit ez irányban folytatta. A felesége kezéről készített "árnyképen" láthatóvá váltak a kéz
csontjai és az ujján viselt gyűrű körvonalai. Ez volt az első "röntgenogram". Az
"x-sugárról" szóló értekezését Röntgen 1895. december 28-án nyújtotta be. Dolgozatának különnyomatait, mellékelve az általa készített felvételek kópiáit, 1896.
január elején újévi üdvözletként küldte tudóstársainak.
A századforduló neves szakemberei azonnal felismerték a felfedezés jelentőségét,
és akinek módjában állt, haladéktalanul elvégezte a kísérletet. Az elsők között voltak a magyar tudósok és tudós-tanárok. Wartha Vincze a Természettudományi
Közlöny 1896. januári számában számolt be "A Röntgen-féle új fajta fotográfiák127
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ról", és tudósított Eötvös Loránd és Klupáthy Jenő különféle tárgyakról készített
röntgenfelvételeiről, közölte Eötvös Loránd kezének "árnyképét". [1]
Gothard Jenő, a tudós-földbirtokos, a herényi birtokán berendezett
korszerű természettudományi laboratóriumában 1896. január 23-án készített először röntgenfelvételeket, éppen azon a napon, mikor Röntgen
az Orvosfizikai Társaság würzburgi ünnepi ülésén megtartotta a nagy
horderejű felfedezéséről szóló előadását.
A Nyugat-Magyarországi "Vasvármegye" 1896. február 20-án megjelent híradásában számolt be Edelmann Sebőnek a szombathelyi Katolikus Kör estélyén bemutatott, nagy sikerű nyilvános kísérletéről. A Premontrei rendi tudóstanár érdeklődő közönség előtt ismertette és demonstrálta Röntgen felfedezését. A "zseniális
találmány nemcsak a laikusok, de a szakemberek körében is lázas érdeklődést keltett ; mert hihetetlennek tartott az, hogy vastag fa dobozban elzárt tárgyakat és
a testben lévő csontokat lefényképezni lehessen. . . A közönség szűnni nem akaró
éljenzéssel és tapssal jutalmazta az előadó fáradozását."
Ugyanezen újság a február 23-i számában adott hírt arról, hogy "dr. Edelmann
Sebő főgimnáziumi igazgató úr fényesen sikerült érdekes fényképei a röntgen-féle
sugárral . . . emberi kéz és láb, valamint kígyó, pók, skorpió és veréb csontvázairól,
Granitz Vilmos könyvkereskedő kirakatában láthatók."

Gothard első "röntgenkorszaka"
1896. január 23. – 1896. május 26.
Gothard Jenő a századforduló "új tudományának", az asztrofizikának hódolt. A
herényi kastélyához 1881-ben építtetett obszervatóriumban, a hozzá tartozó fizikai és kémiai laboratóriumban Gothard asztrofotográfiával és csillagászati spektroszkópiával foglalkozott. A spektroszkópiai vizsgálatok nélkülözhetetlen "háttér, illetve segédinformációját" képezik a gázok spektrumára vonatkozó ismeretek.
A vizsgálatokhoz szükséges, különböző töltésű gázkisülési csövek egy részét Gothard az obszervatórium korszerű üvegtechnikai laboratóriumban maga állította
elő.
A XIX. század második felében már a legtöbb korszerű laboratóriumban dolgoztak gázkisülési csövekkel. A H. Geissler (1814-1879) által feltalált vákuumszivattyú lehetővé tette mind nagyobb vákuum létrehozását, és 1855 után a ritkított
gázokkal töltött, úgynevezett Geissler-csövek gyorsan elterjedtek. Sir William
Crookes (1832-1919) a katódsugárzás tulajdonságainak vizsgálatához különféle
elrendezésű gázkisülési csöveket szerkesztett, amelyeket az 1880-as években már
szerte a világon alkalmaztak. Ezekkel a csövekkel végzett kísérletek végül 1897ben J.J. Thomson laboratóriumában az elektron felfedezéséhez vezettek.
Gothard kísérletező szellemét, az új tudományos-technikai ismeretek iránti érdeklődését mutatja, hogy a herényi laboratórium eszköztárában több Geissler-cső,
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Gothard által továbbfejlesztett Schuller-féle vákuumszivattyú is fellelhető volt.
A különféle gázok spektrumának vizsgálatához az általa szerkesztett "revolver"
szerűen forgatható állványra szerelt gázkisülési csöveket használt. Röntgen bejelentése tehát nem érte "készületlenül" a herényi tudóst, a röntgen sugárzás
előállítása, a számára ismerős folyamatok, az addig elvégzett fizikai kísérletek
alapján már csak egy lépés volt, amelyet 1896. január 23-án késlekedés nélkül
meg is tett. Az obszervatóriumban őrzött 32 darabos gyűjtemény alapján igen
jól felismerhető Gothard két röntgen korszaka. A felvételek jegyzékét és az eredeti, Gothard feliratokkal és megjegyzésekkel ellátott lemezborítókról készített
képeket a www.gothard.hu weboldalon közöljük.
Az 1896. január 23. és május 26. között készült 24 darab felvétel (No. 1. – No. 24.)
határozottan mutatja az új tudományos felfedezéssel ismerkedő tudós gyakorlatias gondolkodásmódját. Az archívumból szinte kihallik a kérdés : vajon mire
használható és miként alkalmazható mindez ?

1. ábra. Gothard Jenő első, 1896. január 23-án készített röntgenfelvétele.

A legelső felvételen (No. 1) Gothard többféle anyagot és tárgyat vizsgált. Első lépésként nyilvánvalóan a röntgensugár áthatoló képességére keresett választ.
Bizonyára ismerte Lénárd Fülöp (1862-1947) katódsugarakkal végzett kísérleteit, ahol a katódsugár különböző anyagokon való áthatoló képességét vizsgálta.
Ennek analógiájára Gothard első röntgenfelvételén megtalálható a pecsétviasz,
szigetelt sodronytekercs, különböző vastagságú átlátszó üveg, 1 mm vastagon elszórt üvegpor, homok, stb. röntgenképe. A felvétel készítésének dátuma : 1896.
január 23. A következő napokban Gothard sorra röntgenezte az élő és élette129

Vincze Ildikó

len természet különféle képződményeit (No. 2. – No. 10. felvételek). A lemezeken
fémtárgyak, szőlő, falemezek röntgen képeit láthatjuk. Az élővilágról készített
felvételeken (tengeri csillag, csigák, gyík, "kígyó" (lábatlan gyík), béka, veréb) az
élőlényeknek a külső szemlélő elől elrejtett jellegzetességeit vizsgálta. A No. 6.
számú felvétel érdekessége, hogy a lemezen a söréttel meglőtt veréb röntgenképén jól kirajzolódnak a veréb testébe fúródott sörétszemek körvonalai, és a No. 9.
felvételen látható angis tragilis ("rézkígyó") csontváza és a "föld a gyomrában,
melyet megevett".
1896. áprilisában és májusában Gothard kísérleteihez már különböző csöveket és
különböző tárgyakat használt. A No. 17. és No. 18. felvételeken azonos lemezre
más-más csővel exponált képet láthatunk. Az egyik expozíció egy gömb alakú
csővel, míg a másik a Kiss Károly féle "Milléniumi lámpával" készült. A Kiss
Károly (1858-1914) 1896. február 8-án megnyitott Üvegtechnikai Intézetében készült röntgencsővel [2] készített felvétel sokkal élesebb és tisztább, mint a korábbi
kísérletek során alkalmazott eszközzel készített röntgenkép. Gothard Jenő feljegyzése szerint két Kiss Károly-féle csővel dolgozott, de ezekből a csövekből a
Gothard-gyűjteményben sajnos nem maradt fenn egy sem.

2. ábra. Gothard 1896. január 25-én készült röntgenfelvétele a söréttel meglőtt verébről.

Gothard élettani folyamatok iránti érdeklődésének köszönhetően készült a No.
20. és No. 22. felvétel. A lemezeken egy béka, illetve egy kígyó körvonala látható,
amelyhez megjegyzésként Gothard azt írta, hogy a béka és a kígyó megölése
közvetlenül az exponálás előtt történt. Mivel a többi élőlényt – gyíkot, tengeri
csillagot, csigát, békát stb. – ábrázoló felvételen ilyen megjegyzés nem szerepel,
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nyilvánvalóan a röntgensugaraknak a más-más élettani állapotban tapasztalható
viselkedését akarta lemérni.

3. ábra. 1896. május 14-én készített összehasonlító felvétel (No. 18.) Az "O" egy gömb
alakú csővel, a "3" pedig a Kiss Károly "Milléniumi lámpájával" exponált felvételt jelzi.

Gothard Jenő első "röntgenperiódusának" utolsó felvételét (No. 24. lemez) 1896.
május 26-án "atyai" barátjának, a csillagászati kutatásaihoz indíttatást, sok segítséget és tanácsot nyújtó idősebb kollégájának, Konkoly Thege Miklósnak a bal
kezéről készítette.
A századforduló éveiben Gothard idejének nagy részét az ikervári vízerőművel
kapcsolatos tevékenység foglalta le. A röntgensugárzással való kísérleteihez csak
később, 1905-ben tért vissza.

Közjáték – 1898
A röntgensugarak felfedezése volt talán az alapkutatások történelmének egyetlen olyan felfedezése, amelyet csaknem azonnali gyakorlati hasznosítás követett.
1895. december 28-án Gustav Kaiser Bécsben elkészítette az első orvosi indíttatású röntgenfelvételt. Már a felfedezés publikálását követő hónapban, 1896. január
20-án Angliában egy törött kar csontjait röntgensugarakkal végzett vizsgálat segítségével illesztettek össze.
A Szombathelyi Újság, 1898. május 15-i számának 6. oldalán megjelent tudósítás
Gothard Jenő orvosi célú felvételéről ad hírt.
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"Fotografálás Röntgen-sugarakkal. A mult napok egyikén Gotthard Jenő herényi laboratóriumában sikeres fotografálást végeztek Röntgen sugarak segélyével.
Dr. Schaffer Imre szent-gotthárdi ügyvéd karját tették vizsgálódás tárgyává, melybe a mult év december 3-án tartott körvadászat alkalmával, a szomszédjának szerencsétlenül elsült fegyveréből egy egész lövedék srét-tartalma belefuródott. A szerencsétlenül járt uri ember még mindig szenved a veszedelmes lőseb következtében.
Azért most a kart a Röntgen-féle sugarakkal lefényképezték, hogy meglássák, ha
van-e még a karban srét. A kisérlet sikerült. Még több szem srét van a karban, a
melyek mindegyike a képen tisztán látható."

A röntgenfelvételek második sorozata – 1905
1905. április 29. és május 3. között rendezték meg az első nemzetközi Röntgenkongresszust Berlinben. A hazai szaklapokban több magyar résztvevő számolt
be az ott elhangzott eredményekről. A berlini kongresszuson a röntgensugarak
gyakorlati használata mellett szóltak azok ártalmas voltáról is. Ekkorra már felismerték, hogy úgy a beteget, mint a vizsgálót óvni kell a felesleges sugaraktól.
Ezért a kongresszust kísérő kiállításon már megjelentek a védelmi eszközök is :
bemutatták az ólomgumiból készült félgömb alakú, a röntgencsőre illeszthető
védőket, amelyek csak egy ablakon keresztül bocsátják át a röntgensugarakat.
Ilyen ólomgumiból készült védő eszköz darabjai ma is megtalálható a Gothardhagyatékban.

4. ábra. Gothard jobb kezének röntgenképe. A felvétel 1905. június 22-én készült.
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A herényi laboratóriumban készült röntgenfelvételek második sorozata (No. 25. –
No. 32.) a berlini kongresszust követően, 1905. júniusából származik, és a felvételek a röntgenfotográfia technikájára összpontosító, tanulmányjellegű kísérleteket
dokumentálják. A június 21-22-én készült felvételek kizárólag már csak élőlényekről készültek, és a hozzájuk tartozó megjegyzések tanúsága szerint az orvosi célú
röntgenfotográfia technikai kérdéseinek tanulmányozását szolgálták. Míg az 1896ban készült felvételekhez tartozó megjegyzéseiben Gothard a felvételek tárgyairól
ír, addig az 1905-ös sorozatnál a megjegyzések technikai jellegűek.

A röntgenfelvételekhez használt fotótechnika
1896-ban Gothard röntgenfotográfiáit a Schleussner-féle, még a hagyományos fotográfia számára készített, üveglemezre felvitt emulzióra rögzítette. Carl Schleussner csak később, 1896. szeptemberében készített speciális, a röntgenfotográfia
célját szolgáló fotólemezeket. Gothard "második röntgenkorszakában", az 1905ben készült felvételeknél már speciális Schattera-Röntgen emulziót használt.
A herényi röntgenfelvételek expozíciós ideje a fejlődő technikának és a kísérletező
Gothard tapasztalatának növekedésével csökkent. Az első, 1896. januári felvételek 1 órás, 70 perces expozíciós ideje után az áprilisiak már általában csak 5
perces expozícióval készültek. Gothard "első röntgenkorszakának" végén már a
leghosszabb felvételek is csak 10 percesek voltak. Az 1905-ből származó felvételek
expozíciós ideje a fejlettebb technikának és a speciális emulziónak köszönhetően
tovább csökkent, és a röntgenképek már nagyságrenddel rövidebb, 10-40, illetve
60 másodperces, expozíciós idővel készültek.

A röntgenkísérletek eszközei
B. Donath 1899-ben Berlinben megjelent könyve szerint a röntgenfelvételekhez
3 dolog szükséges : áramforrás, szikrainduktor és vákuumcső. Gothard mind a
hárommal rendelkezett. Az eszközök egy része sértetlenül fennmaradt, és ma is
megtalálható az ELTE Gothard Obszervatóriumban őrzött (és kiállított) hagyatékban.
A tudományos korszellemnek megfelelően kísérletei során Gothard is dolgozott
Crookes-féle katódsugárcsővel, amelyet közvetlenül Crookes találmányának publikálása után, 1881-ben vásárolt. Gothard Sándor 1896. március 21-én megjelent
írása [3] szerint a herényi laboratóriumban az első felvételek egy 15 éves Crookesféle katódsugárcsővel készültek. A későbbi felvételek élesebb kontúrjai azonban
azt sugallják, hogy Gothard hamarosan röntgencsöveket is beszerzett.
Az 1896-os első kísérletekhez a Magyar Tudományos Akadémiától ajándékba kapott, 30 cm-es szikraközzel rendelkező, Ruhmkorff-szikrainduktort használták.
Az eszközt a chemnitzi Max Kohl cégtől szerezték be, az ára kb. 1 000 márka
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volt. A későbbi kísérletekhez 1905-ben beszerzett nagyteljesítményű szikrainduktor szintén Max Kohl chemnitzi gyárából származik, amely működőképes állapotban van kiállítva az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumában installált
Gothard Tudomány- és Technikatörténeti Állandó Kiállításon. Áramforrásként
akkumulátorokat használtak, 1896-ban higanyos megszakítóval, majd 1905-ben
Wehnelt-féle megszakítóval.

A Gothard Obszervatóriumban található vákuumcsövek
A Gothard-hagyatékban 8 darab vákuumcső található : egy katódsugárcső, három
Gundelach-, egy Müller-, egy AEG-, egy RGS- és egy Dessauer-gyártmányú cső.
[4] Ezek az eszközök közvetlenül a Röntgen felfedezését követő időkből származnak. A csövek mindegyikén fellelhetők a használat jelei : az elszíneződött katód és
a megolvadt antikatód. Gothard röntgenfelvételeinek időpontjait tekintve feltételezhető, hogy a csövek 1896 és 1905 között, a gyártásuk megkezdése után nem
sokkal kerülhettek a herényi obszervatóriumba.

Crookes-féle katódsugárcső
A 0,01-0,001 Hgmm nyomású vákuumcsőbe forrasztott elektródákra bocsátott
nagyfeszültségű áram hatására a katódból elektronok (katódsugárzás) repülnek
ki. Az egyenes vonalban terjedő elektronnyaláb az üvegfalába való ütközéskor
röntgensugárzás keletkezik. Gothard Jenő az első röntgen felvételeit Crookes-féle
csővel készítette.

Primitív röntgencsövek
A klasszikus hidegkatódos röntgencsövek gyártását Röntgen 2. közleményének
megjelenése után (1896. március 3.) kezdték, így néhány hónapon belül már az
addig "módosított" (antikatóddal ellátott) katódsugárcsövek helyett a röntgensugarak előállítására alkalmasabb fókuszcsöveket gyártottak.
A röntgensugarak minél hatékonyabb előállítására még egy elektródát forrasztottak a vákuumcsőbe, az antikatódot, amelynek kivezetését az anóddal kötötték
össze. A katód felülete ezekben a csövekben már nem sík volt, hanem homorú
alumínium gömbfelület, amely egy üvegnyak végén helyezkedett el. Az antikatód alumínium rúdon a cső tengelyével 45 fokos szöget bezáró platinalemez. Az
elektronok becsapódása az antikatódban hozza létre a röntgensugarakat. Ezeket
a csöveket 1897-től gyártották különböző cégek, és 1920-as évekig az izzókatódos
röntgencsövek elterjedéséig használták.
Két ilyen cső található a gyűjteményben. Mindkettő német, a 2. számú cső AEG
(Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, Berlin) a 3. számú cső RGS (Reiniger,
Gebbert & Schall, Erlangen) gyártmányú, sorozatszámmal is ellátva.
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Az elektronok becsapódásakor az antikatód felmelegszik, és akár meg is olvadhat.
A lecseppenő fém az üveget szétrobbanhatja, ami például Gothard Jenő 11. felvételénél meg is történt. A kezdeti csöveknél nem volt hűtés, így csak rövid idejű
használatra, kis terhelésre voltak alkalmasak.

5. ábra. Univerzális Müller-röntgencső toldalékcsővel, sorozatszáma 44838. Nehezített
antikatóddal (léghűtés) és a toldalékcsőben elhelyezett "keményítő-lágyítóval" készült,
1899-től gyártották.

Gundelach-féle röntgencsövek
Emil Gundelach (Gehlberg, Thüringia) eredetileg üvegfúvó volt, majd röviddel Röntgen felfedezése után fiaival (Eugen és Max) együtt alapította gyárát,
amely 1920-ig folyamatosan szabadalmaztatott, gyártott és forgalmazott egyre
jobb röntgencsöveket. A hőkapacitás megfelelő növelését 1899-ben a Gundelach
cég vezette be a "Patent Röhre" csöveknél, amelyeket mintegy 15 évig használtak változatlan felépítésben. A későbbi modellek egyre nagyobb hőkapacitással
készültek, ami nagyobb feszültséget és rövidebb expozíciós időt eredményezett.
Egy kezdetben jól dolgozó cső rövid idő után rossz képet alkotott, mert a cső lágyult (nagyobb lett a belső nyomás) vagy keményedett (kisebb légnyomás). A cső
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lágyabb lett, ha használat közben az üvegfelületen vagy a fémrészeken, az elektródákon elnyelt gáz a melegítés hatására kiszabadult, ekkor keményíteni kellett.
A cső keményebb lett, ha a katódsugarak a fémrészekbe történő becsapódáskor
fémrészecskéket választottak le, és ezek az üveg belső felületén megtapadva egyre
több levegőt nyelnek el, ekkor ehhez lágyítani kellett.
A "kemény" cső újra használható – minősége javul –, ha egy kis mennyiségű gázt
engedünk be a csőbe, vagyis visszaállítjuk a belső nyomást egy regenerátorral.
Ozmoregenerátor : 1897-ben a csövek használat közbeni belső nyomásváltozásának megakadályozására egy hatékony módszert alkalmaztak. A módszer Paul
Villard (1860-1934) és Saint Claire Deville (1818-1881) francia tudósok felfedezésén alapult. A palládium (Pd) nagy mennyiségű hidrogént képes elnyelni és
melegítésre kibocsátja, a hidrogén átdiffundál a palládiumfalon, ha melegítjük.
Ezt a módszert szabadalmaztatta regenerátorként 1898. június 28-án Emil Gundelach a röntgencsövekre a D.R.P. (Deutsche Reich Patent) 103 100 bejegyzés
tanúságaként.
A gyűjteményben található Gundelach-csövek egyike ozmoregenerátorral ellátott
hűtés nélküli antikatódos, a másik nehezített antikatódos regenerátor nélkül, és
a harmadik már nehezített antikatódú és ozmoregenerátorral is ellátott.
Univerzális Müller-röntgencső toldalékcsővel
Carl Heinrich Florenz Müller (1845-1912) által 1868-ban, Hamburgban alapított
cég (1924-ben beolvadt a Philipsbe) 1874-től gyártott vákuumcsöveket (Crookesés Geissler-csöveket), majd 1896-tól röntgencsöveket. A gyűjteményben található
Müller cső nehezített antikatóddal, a toldalék csőben elhelyezett keményítő (platinaspirál) és lágyító (csillámregenerátor) regulátorral van felszerelve. Ezeket a
csöveket 1899-től 1915-ig gyártották. A katódnyakon kézírással van feltüntetve a
gyártó cég, a sorozatszám és a szabadalmi bejegyzés szám.
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Bevezetés
A fényképezés csillagászati alkalmazása terén elért sikereivel Gothard Jenő maradandóan beírta nevét a tudománytörténet lapjaira. Első csillagászati felvételei
az 1882-es, Magyarországról részlegesként megfigyelhető napfogyatkozásról készültek. A ritka jelenséget különlegessé tette annak fotografikus észlelése, emiatt
nagy eseménynek számított, amelyen Kuncz Adolf tudós-tanár és Knébel Ferenc
szombathelyi fotográfus is részt vett.
Asztrofotográfiával csak 2-3 évvel később kezdett el komolyabban
foglalkozni, 1885-ig főleg vizuálisan észlelt. 1886-ban a világon elsőként készített felvételt egy szabad szemmel nem látható üstökösről, a Barnard-Hartwig-ról.
Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium archívumában őrzött fotólemezei főleg 1885
és az 1900-as évek eleje között készültek az égbolt legkülönfélébb
objektumairól: Nap-, Hold- és üstökösfelvételek, bolygó- és csillagspektrumok, gömb- és nyílthalmazokról, planetáris ködökről, galaxisokról, nóvákról és szupernóvákról rögzített képeket. Ezen kívül számos szikra- és röntgenfelvétel is megmaradt az archívumban. Gothard Jenő kiváló mérnökként nem csak használta műszereit/eszközeit, de azokat továbbfejlesztette vagy egyenesen ő maga
építette meg.

1. ábra. Gothard Jenő 10 hüvelykes Browningreflektora, amellyel 1881-től csillagászati észleléseit végezte, először vizuálisan, majd 1883-tól
szinte teljes egészében fotografikusan.

A közel 130 éves fotólemezek történelmi jelentőségűek a magyar asztofotográfia és
a csillagászat életében, ezért fontos, hogy megőrizzük azokat az utókor számára.
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A használt műszerek
Az obszervatórium fő műszere a londoni Browning-cég által 1874-ben gyártott,
majd Konkoly Thege Miklóstól 1881-ben megvásárolt, 254 mm tükörátmérőjű
Newton-reflektor volt (1. ábra). Ezt bővítette a későbbiekben az asztrofotográfia
és spektroszkópia eszközeivel (Voigtlander-féle euriszkóp – 43 mm, Steinheil-féle
antiplanát – 48 mm, Konkoly-féle objektív prizma, 9. sz. Gothard-spektrográf).
Képrögzítéshez fényérzékeny réteggel bevont üveglemezt használt, amelyen a filmréteg a megvilágítás függvényében megfeketedett, így létrehozva a (negatív) képet.

A fotólemezek
A leggyakrabban használt emulziós filmréteg a Schleussner moment és Schleussner ortochromatic volt, de a feljegyzések között más típust is találni (E-P-L
ortochrom., Angerer & Székely, Erythrosin, Beernaert, Wratten & Wainwrigt,
Causland, Erythrosin + Ag). Az 1886-ban és 1887-ben rögzített képek főleg Beernaert, Wratten & Wainwrigt emulzióval készültek. 1888-tól tért át a frankfurti
Schleussner cég által gyártott emulzióra. A lemezek mérete általában 6,5 × 9 cm
és 9 × 12 cm. Többségében dupla üvegezést használt : az emulziós oldalt egy azonos méretű üveglappal fedte el, közé a szélekre papírt rakott hézagolónak, majd
körberagasztotta.
A képek azonosítására eleinte a GC (General Catalogue), később az NGC (New
General Catalogue) számot adta meg. Csillagok esetében BD (Bonner Durchmusterung) számot, illetve fényes objektumoknál a Bayer-féle (pl. β Lyrae) jelölést
alkalmazta. Az észlelés dátumának és idejének meghatározásához a nap kezdetét
a csillagászatban általánosan használt Julián-dátumnak megfelelően déli 12 órára tette. Az expozíciós időt percben, esetenként másodpercben adta meg. Gyakran feljegyezte a légkör állapotát, melyet 1-től 4-ig terjedő skálán osztályozott.
1 jelentette a legjobb, 4 pedig a legrosszabb időjárási viszonyokat. Ezen kívül
a borítékra személyes megjegyzést is írt magyar vagy német nyelven. A főbb
információkat (objektum neve, dátum, idő, exp. ideje, műszer) az emulzióra is
felkarcolta a kép szélére. A lemezek adatait korábban Horváth József, az ELTE GAO volt munkatársa katalógusba rendezte, ami nagy segítségünkre volt a
lemezek beazonosításánál.
A lemezek minősége igencsak változatos (enyhén karcos, sérült emulzió, törött
lemez, teljesen levált emulzió). A dupla üveges lemezek némelyikén belül pára
csapódott ki, amely látszólag nem károsította az emulziót, de a digitalizálást
befolyásolta volna. Ilyen esetekben a digitalizálás idejére a felesleges üvegdarabot eltávolítottuk. Azon felvételek között, amelyeket nem takart plusz üveglap,
számos esetben háromszög alakú minta látható, ami a tárolásra használt boríték lenyomata. A lemezek állapotáta tekintettel a Gothard-hagyaték megóvása
céljából szükségessé vált tehát az anyag mielőbbi archiválása.
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2. ábra. Gothard Jenő 1891-es felvétele a GC 4532 (M27) katalógusjelű planetáris ködről, a Súlyzó-ködről. A képen jól látható, hogy Gothard az objektum és a felvétel adatait
az emulzióba is belekarcolta, illetve a bal és jobb oldalon a védőüveget a fotolemeztől
elválasztól hézagoló papírcsíkok is megfigyelhetők.

A fotólemezek digitalizálása
Az ELTE GAO MKK-ban őrzött fotólemezek digitalizálása 2014. szeptemberében kezdődött meg. A digitalizálásra a MTA Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézettől kapott Epson Perfection V750 PRO típusú szkennert használtuk a gyári szoftverrel, valamint a
Stefano Mottola által írt Scanfits segédszoftverrel. Utóbbi lehetővé teszi a képeknek a csillagászatban de facto szabványnak számító FITS formátumba való
mentését, valamint a fejléc paramétereinek szerkesztését is felajánlja. Alapbeállításként a képtípust 16 bites szürkeárnyalatosra, a filmtípust fekete-fehér negatív
filmre állítottuk. A képeket szkennelés után a szoftver invertálta, így a negatív
fotólemezekről pozitív képek készültek. Előzetes tesztelés után úgy döntöttünk,
hogy a fotólemezeket egységesen 2400 dpi-s felbontással szkenneljük, valamint
kikapcsolunk minden funkciót, ami szoftveresen korrekciót hajthatna végre a beszkennelt képeken. A fájlok elnevezésére a következő konvenciót alkalmaztuk : a
"gpl" (Gothard Plate Library) előtagot az évszám követte, majd azt a katalógus139
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3. ábra. A szintén 1891-ben készült felvételen Gothard egyik kedvelt célpontja, az
Orion-köd (M42/M43) látható. Erre az időszakra Gothard már olyan jártasságra tett
szert az asztrofotográfiában, hogy néhány felvételének minőségét még napjaink komoly
digitális felszereléssel rendelkező amatőrcsillagászai is megirigyelhetnék.

beli sorszám (pl. gpl1892-021.fits). Nem ismert, hogy a digitalizálás során milyen
plusz zaj rakódik a képekre, ezért nagyon fontos, hogy a fotólemezek és a szkenner üvegfelületét letisztítsuk, illetve tisztán tartsuk. Munka közben cérnakesztyűt használtunk, így védve a lemezeket a további szennyeződéstől. A lemezeket
a szkennerre úgy helyeztük, hogy az emulzió lefelé nézzen. A szkenner üveglapjának és az emulziónak a védelmében a fotólemezt a két szélén fóliára fektettük
úgy, hogy az a lehető legkevésbé nyúljon be a lemez alá. Minden szkennelés előtt
készült egy előkép, amelyen ki lehetett jelölni az elmenteni kívánt tartományt.
Ezáltal csak a hasznos terület került digitalizálásra, gyorsítva így a nagy felbontás miatti egyébként lassú folyamatot. Az átlagos képméret kb. 100 MB, de nem
ritkák a közel 400 MB-os fájlok sem.
2014 szeptemberének végéig összesen 425 kép archiválása történt meg, amelyek
összesen több mint 60 gigabájtnyi adatot őriznek a múltról.
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Bevezetés
A Föld forgását elsőként demonstráló híres kísérletet – egy 2 és egy 11 méter
hosszúságú ingával januárban és februárban végzett előzetes próba után – Jean
Bernard Léon Foucault mutatta be 1851. márciusában a párizsi Panthéonban egy
67 méter hosszúságú huzalon függő 28 kg-os ingatesttel. [1] Még ugyanebben az
évben, szintén Párizsban és szintén egy inga segítségével, de némileg eltérő módon
Auguste Bravais is bizonyította bolygónk forgását. [2] Bravais azt vette észre,
hogy a balra, illetve jobbra forgó kúpinga periódusai kicsit eltérnek egymástól.
[3] A következő sikeres kísérlet a szupravezetés felfedezéséért 1913-ban fizikai
Nobel-díjjal kitüntetett holland Heike Kamerlingh Onnes nevéhez fűződik, aki
1879-es doktori értekezésében foglalkozott a témával. [4]
Ehhez az illusztris, ám rövid sorhoz csatlakozott 1880-ban a szombathelyi Kunc
Adolf és a herényi Gothard Jenő, akik a szombathelyi székesegyházban – a világon
tulajdonképpen harmadikként – körülbelül ezer ember előtt szintén elvégezték az
ingakísérletet. Magyarország egyik legnagyobb templomában azóta többször is
bemutatásra került a híres kísérlet, ebből három az elsőhöz hasonló nagy publicitás mellett zajlott, kettő pedig kisebb körnek szólt, de mindegyik esetben az az
ingatest játszotta a főszerepet, amelyet még Gothard Jenő esztergált 1880-ban.
A cikkben röviden áttekintjük a négy nagy szombathelyi ingakísérletet, illetve
összefoglaljuk a Foucault-inga fizikájával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Ingakísérletek Szombathelyen
1880. augusztus 25.
1880. augusztus 21. és 27. között Szombathelyen tartotta XXI. Nagygyűlését a
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesülete. Az esemény rendezési jogának elnyerésében nagy szerepet játszott a szombathelyi premontrei főgimnázium
igazgatója, Kunc Adolf, akinek eredményes oktatásszervező és fejlesztő tevékenységét is elismerték ezzel.
Az összejövetel kétségtelen fénypontját a Foucault-féle ingakísérlet megismétlése
jelentette 1880. augusztus 25-én, amelyet Kunc volt gimnáziumi tanítványával, a
közben Bécsben gépészmérnöki oklevelet szerzett herényi Gothard Jenővel készített elő és mutatott be. Gothard nem csak az inga felfüggesztő szerkezetét alkotta
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meg, de a műhelyében gömb alakúra esztergálta a budapesti Ganz-gyárban külön erre a célra öntetett, mintegy 30 kg tömegű és gyerekfej méretű ingatestet
is. Az esztergályozás után a testet higanyban úsztatta, hogy meghatározhassa, a
középponttól melyik irányban helyezkedik el a súlypont, mivel ennek feltétlenül
a felfüggesztési vonalban a középpont alá kellet esni. Az ingatestet a szombathelyi székesegyházban egy 1,2 mm átmérőjű, majdnem 30 méter hosszúságú huzal
tartotta, amelyet a főhajóban függesztettek fel. Gothard a jelenség szemléltetésére egy kremaklitronnak elnevezett szerkezetet is épített, amelynek segítségével
a lengési sík elfordulását gyorsabban – bár kevésbé látványosan – lehetett demonstrálni, mint a hosszú ingával. A kísérlet magyarázatát és részletes leírását
Kunc Adolf 1882-es cikkében olvashatjuk. [5]

1. ábra. Korabeli rajz az 1880-as ingakísérletről a szombathelyi székesegyházban, illetve
a Gothard által készített szemléltető eszköz, a kremaklitron képe. [5]

1991. november 28-29.
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (BDTF) számos helyi intézménnyel, például az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriummal (GAO)
karöltve 1991. november 28-29-én Konkoly István megyéspüspök védnöksége alatt
Kunc Adolf-emléknapokat rendezett Szombathelyen a kiváló tudós-tanár, közéleti
személyiség és főpap születésének másfélszázados évfordulójának tiszteletére.
Az emlékülés alkalmából került sor, eredeti eszközökkel és az eredeti helyszínen,
Kunc Adolf és Gothard Jenő emlékezetes 1880-as Foucault-féle ingakísérletének
megismétlésére, amelynek során a BDTF Fizika Tanszékének munkatársai Molnár
László és Almási István vezetésével modern műszerekkel méréseket is végeztek.
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2. ábra. Az 1991-es kísérletben az inga lengési síkjának elfordulását lézeres berendezéssel és mágneses elven működő eszközökkel mérték a BDTF oktatói. (Fotó : Kaczmarski
Zoltán és Simon Zoltán)

A lengési sík elfordulásának kimutatásához az abszolút és óránkénti elfordulás
meghatározására is alkalmas számítógépes mérést fejlesztettek. Az egyik mágneses (Hall-szonda), a másik optikai (lézer-fotoérzékelő) elven működött. A mérések
részletes leírását az eseményről kiadott emlékkönyvben találhatjuk. [6], [7]

2010. október 19-21.
A jeles esemény 130. évfordulójának tiszteletére az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és a Szombathelyi Székesegyházért Közhasznú Alapítvány
szervezésében 2010. október 19. és 21. között ismét lengett a korabeli ingatest a
székesegyházban, tisztelegve ezzel a híres elődök nagyszerű teljesítménye előtt.

3. ábra. A zsúfolásig megtelt székesegyházban városi és egyetemi vezetők indították
útjára az ingát 2010. október 19-én. (Fotó : nyugat.hu)

Az inga indítására zsúfolásig megtelt a székesegyház. A meghívottakat és az érdeklődőket a város polgármestere és a premontrei rend kormányzó perjele köszöntötték, majd a szervezésben résztvevő felsőoktatási intézmények vezetőivel együtt
elindították az ingát. A bizonyosságra – az első bábu elütésére – várva az egybegyűltek három rövid, a tudománytörténeti előzményekhez, az inga fizikájához és
az irodalmi vonatkozásokhoz kapcsolódó előadást hallgathattak meg.
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A közel 30 kg tömegű ingatest közben méltóságteljesen lengett a 29 méter hosszú
acélszálon és ütötte el sorban egymás után a körben elhelyezett bábukat, ismételten bizonyítva, hogy a Föld valóban forog.
A kísérletet a három nap során körülbelül 10 ezer látogató tekintette meg !

2014. május 15-16.
Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege
Miklós Csillagászati Intézet és a Vas Megyei TIT Egyesület által vezetett Ég és
Föld vonzásában – a természet titkai című TÁMOP 4.2.3.-12/1/KONV-2012-0018
pályázat keretében 2014. május 15-16-án került megrendezésre a "New challenges in astro- and environmental informatics in the Big Data era" című
konferencia Szombathelyen, a szakterületen működő jeles külföldi és magyar kutatók részvételével.
A konferencia nyitóeseményeként 2014. május 15-én 9 órakor a szombathelyi székesegyházban ismét elindult a Foucault-inga, ami két napig folyamatosan lengve
demonstrálta a látogatóknak a Föld forgását.

4. ábra. A székesegyházban összegyűlt érdeklődők, köztük a Big Data konferencia
külföldi és magyar résztvevői az ingaindításra várnak 2014. május 15-én reggel. Az
indítás előtt készült képen jól látszik, hogy az inga kitérített helyzetében egy vékony
fonallal volt kikötve, amelyet az indításhoz el kellett égetni. Erre azért volt szükség,
hogy a hosszú szál véletlenül se csavarodjon meg, befolyásolva ezzel az inga mozgását.
(Fotó : Kovács Balázs)
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A Foucault-inga fizikája
A következőkben [8] alapján nagyon röviden – szinte csak felsorolásszerűen –
összefoglaljuk a Foucault-inga mozgásának megértéséhez szükséges legfontosabb
fizikai tudnivalókat.

Vonatkoztatási rendszer
Bármely test (tömegpont) – például a Foucault-inga – helyzete, illetve annak
megváltozása (mozgás) csak más testekhez viszonyítva értelmezhető. A mozgás
tanulmányozása során tehát definiálnunk kell egy vonatkoztatási rendszert, amihez képest a vizsgált test pillanatnyi helyzetét megadjuk. A testek mozgásának
leírásával a kinematika foglalkozik.
A vonatkoztatási rendszerhez képest rögzített helyzetű pontok, vonalak, felületek
rendszere a koordináta-rendszer, ami a vizsgált testek vonatkoztatási rendszerhez
viszonyított helyzetének számszerű jellemzésére szolgál. Ilyen például a térbeli derékszögű vagy Descartes-féle koordináta-rendszer, vagy a térbeli polárkoordinátarendszer (5. ábra). A test vonatkoztatási rendszerhez képesti helyzetét a rendszer
kezdőpontjából (O) a pontszerűnek tekintett testhez (P ) mutató r helyvektorral
jellemezzük.

5. ábra. A térbeli Descartes-féle koordináta-rendszerben a test helyzetének jellemzésére az (x, y, z) koordinátákat, míg
a térbeli polárkoordináta-rendszerben az
(r, ϕ, ϑ) koordinátákat használjuk.

A tehetetlenség törvénye
A testek mozgásának tanulmányozásakor általában nem elégszünk meg annak
megválaszolásával, hogy az más testekhez viszonyítva hogyan történik, hanem
az okra is kíváncsiak vagyunk, azaz arra, hogy a vizsgált test mozgásában más
testeknek mi a szerepe. Ezzel a kérdéssel a dinamika foglalkozik.
A Newton-féle első axióma, más néven a tehetetlenség törvénye kimondja, hogy
minden test nyugalomban marad vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez,
míg más testek hatásai ezen állapot megváltoztatására nem kényszerítik. A testek
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azonban a mozgásállapot megváltoztatására irányuló hatásnak ellenszegülnek, ez
a tulajdonság a tehetetlenség.
Az olyan vonatkoztatási rendszerek, amelyekben érvényes az első axióma, az inerciarendszerek. Sok mechanikai jelenség leírása szempontjából a Földhöz rögzített
vonatkoztatási rendszerek inerciarendszernek tekinthetők.

A dinamika alaptörvénye
Ha egy testnek egy inerciarendszerhez viszonyított v sebessége megváltozik, azt
mindig más test(ek) hatásának tulajdonítjuk. Ez a hatás az erő. A gyorsulás azt
mutatja meg, hogy milyen ütemben változik a sebesség :
a=

dv
d2 r
= 2.
dt
dt

Amint már említettük, a testek ellenállnak a mozgásállapotuk (sebességük) megváltoztatására irányuló hatásnak. Az ellenállás mértékét jellemző, a test tehetetlenségét kifejező fizikai mennyiség a (tehetetlen) tömeg. Azt, hogy a testre erő
hat, sebességének megváltozásából, a gyorsulásából ismerjük fel : a = f (F).
Az előzőeket foglalja össze a Newton-féle második axióma, azaz a dinamika alaptörvénye:
F = ma,
azaz egy testre ható erők eredője egyenlő a test (tehetetlen) tömegének és gyorsulásának szorzatával. Természetesen az ok-okozati viszonyokat is figyelembe véve
ezt inkább az a = F/m alakban kellene felírni.

A Galilei-féle relativitási elv

m
z’

A Galilei-féle relativitási elv azt mondr’
ja ki, hogy az egymáshoz képest egyez
r
nesvonalú egyenletes mozgást végző
y’
vonatkoztatási rendszerek a mechanit
O’
=v0
kai jelenségek leírása szempontjából
r0
teljesen egyenértékűek. Könnyen kimutatható, hogy az egymáshoz kéO
pest egyenesvonalú egyenletes mozy
x’
0
gást végző K és K vonatkoztatási
x
rendszerben (6. ábra) a test gyorsulása
6. ábra. Az egymáshoz képest egyenesvougyanaz :
0
2

2 0

d r
d r
= a = a0 = 2 .
dt2
dt
146

nalú egyenletes mozgást végző K és K vonatkoztatási rendszerben a test gyorsulása
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Mivel a testre ható erők csak a többi testhez viszonyított helyétől, sebességétől és
az időtől függhetnek, az előbbiek alapján a K és K 0 vonatkoztatási rendszerben
ugyanúgy néz ki a dinamika alapegyenlete, ez pedig azt jelenti, hogy a K és K 0
mechanikai jelenségek alapján nem különböztethető meg !
Jó példa lehet erre a vasútállomáson egymás mellett álló, de ellentétes irányú
vonatok esete. Ha az egyik szerelvény – lassan – elindul, nem tudjuk megmondani, hogy a mi vonatunk indult-e el vagy a mellettünk álló. Biztosak csak akkor
lehetünk a dolgunkban, ha az állomásépületet is látjuk.

A tehetetlenségi erő
Láttuk tehát, hogy egymáshoz képest egyenesvonalú egyenletes mozgást végző
vonatkoztatási rendszerek egyenértékűek a mechanikai jelenségek leírása szempontjából. Egymáshoz képest gyorsuló vonatkoztatási rendszerekre azonban ez
már nem igaz !
Képzeljük el a következő kísérletet. Egy kocsira szerelt asztal mellett egy megfigyelő ül, előtte az asztalon egy golyó van. A golyó és az asztal közötti súrlódás
elhanyagolható. Legyen a K vonatkoztatási rendszerünk a teremhez rögzítve (és
ezt tekintsük most inerciarendszernek), a K 0 pedig az asztalhoz. Az asztalt mozgassuk a0 gyorsulással az ábrán jelzett irányban egyenes vonalban (7. ábra (a)
panel). Hogyan értelmezi a K-ban és a K 0 -ben helyet foglaló megfigyelő a bekövetkező jelenséget ?
A K-ban helyet foglaló megfigyelő azt fogja mondani, hogy a golyóra ható erők
eredője zérus, ezért az nyugalomban van, a kocsin helyet foglaló ember közeledik
a golyó felé. Ezzel szemben a K 0 -ben helyet foglaló megfigyelő szerint a golyó −a0
gyorsulással mozog felé, ő pedig ehhez igyekszik valami erőhatást párosítani.
Ha a dinamika alaptörvényét a K 0 rendszerben is érvényesnek akarjuk tekinteni,
akkor azt kell mondanunk, hogy ebben a rendszerben, tehát az inerciarendszerhez
képest a0 gyorsulással mozgó rendszerben az inerciarendszerben is fellépő erőkhöz
még a nem valódi
Fteh = −ma0
tehetetlenségi erőt is hozzá kell adnunk.

A centrifugális erő
Legyen továbbra is a K rendszerünk az előadóteremhez rögzített inerciarendszer,
a K 0 pedig a K-hoz képest állandó ω szögsebességgel forgó rendszer, például
az ábrán látható asztallal kombinált forgó zsámoly. A zsámolyon helyet foglaló
megfigyelő egy dinamométeren keresztül tartja r sugarú körpályán az m tömegű
P golyót. Azt tapasztalja, hogy az erőmérő mω 2 r nagyságú erőt jelez.
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(a) Egyenesvonalú gyorsuló mozgást végző koordi- (b) Forgó rendszerben a sugárnáta-rendszerben a tehetetlenségi erő a gyorsulás irá- irányban kifele mutató tehetetnyával ellentétes.
lenségi erő a centrifugális erő.
7. ábra. Gyorsuló mozgást végző koordináta-rendszerekben a dinamika alaptörvénye
csak akkor lesz változatlan formában érvényes, ha a valódi erők mellett ún. tehetetlenségi
erőket is figyelembe veszünk. [8]

A K-ban nyugvó megfigyelő azt mondja, hogy a golyó egyenletes körmozgást végez az r sugarú körpályán, az ehhez szükséges Fcp = −mω 2 r centripetális erőt
az erőmérő megnyúlt rugója fejti ki. Ezzel szemben a K 0 -ben nyugvó megfigyelő
(a zsámolyon forgó személy) a golyót nyugalomban látja, de érzi az izmai által
kifejtett −mω 2 r erőt, ezért az a következtetése, hogy a golyóra egy −mω 2 r nagyságú, de kifele mutató erőnek is kell hatnia. A forgó rendszerbeli megfigyelő által
érzékelt kifele mutató erő a centrifugális erő :
Fcf = mω 2 r.

A Coriolis-erő
Tegyük fel, hogy a zsámolyon ülő megfigyelő az ábrának megfelelően a P pontban
elengedi a bekormozott, s így a pályájának felrajzolására alkalmas golyót.
A K-ban nyugvó megfigyelő azt mondja, hogy az elengedés után a golyóra már
nem hat erő (a súrlódás elhanyagolható), így az a vP = rω érintő irányú sebességét megtartva fog mozogni a P − 1 − 2 − 3 − 4− egyenes mentén (lásd 8. ábra (a)
része). A K 0 -ben helyet foglaló megfigyelő ezzel szemben azt tapasztalja, hogy az
elengedett golyó sugárirányban kifele indul el, amit ő a centrifugális erő hatásának tulajdonít. Gyorsan észreveszi azonban, hogy a golyó eltér oldalirányban, és
a P − 1 − 2 − 3 − 4− görbe mentén (lásd 8. ábra (b) része) mozog. Ebből viszont
azt a következtetést vonja le, hogy a forgó rendszerben a centrifugális erőn kívül
másik tehetetlenségi erő is hat. Ez a Coriolis-erő, melynek iránya merőleges a
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8. ábra. Forgó rendszerben a centrifugális erőn kívül egy másik tehetetlenségi erő is
fellép, ami a testet a mozgásirányához képest oldalra téríti el. [8]

test sebességére és a forgástengelyre is :
FCor = 2mv × ω
~.

A Föld mint forgó vonatkoztatási rendszer
Eddig a Földet inerciarendszernek tekintettük, de bolygónk forog a tengelye körül a
nagyon távoli galaxisok által definiált inerciarendszerhez képest. A forgás szögsebessége
ω = 2π/86 164 s = 7,29 · 10−5 s−1 . Kérdés,
hogy vannak-e olyan jelenségek, amelyeket a
forgó Földön nyugvó megfigyelő csak a tehetetlenségi erők bevezetésével tud értelmezni,
közvetett módon igazolva azt, hogy egy forgó
rendszerben van.
A centrifugális erő felelős a Föld lapultságáért,
illetve a súly helytől való függéséért, ezekre a
jelenségekre most bővebben nem térünk ki.
A Coriolis-erő hatásának vizsgálatához az ω
~ -t
bontsuk fel két komponensre : ω
~ =ω
~1 + ω
~ 2. A
ψ földrajzi szélességű P pontban ω
~ 1 merőleges a felszínre, ω
~ 2 pedig párhuzamos vele. A 9. 9. ábra. A Coriolis-erő hatását
ábra alapján ω1 = ω sin ψ és ω2 = ω cos ψ, a célszerű az ω
~ vektor komponensei
Coriolis-erő megfelelő komponensei pedig
szerint tanulmányozni.
FC1 = 2mv × ω
~ 1 és FC2 = 2mv × ω
~ 2.
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A Coriolis-erő C2 komponensének hatásai
Az FC2 = 2mv × ω
~ 2 komponens egy függőlegesen eső testnél kelet felé mutató
erőt jelent mindkét féltekén, így ez a komponens okozza például a szabadon eső
testek kelet felé való eltérülését. Magyarországon 100 méter esési magasságnál ez
az eltérés körülbelül 1,5 cm. Inerciarendszerből nézve az történik, hogy a Földdel
együtt forgó test megtartja az elejtés előtt meglévő, kelet felé mutató, a talpponti
sebességnél nagyobb sebességkomponensét is, ezért a talpponttól keletre fog földet
érni.
Kelet-nyugati irányban mozgó test esetén az FC2 függőlegesen lefele mutat, így
a nyugat (kelet) felé mozgó testek látszólagos súlynövekedést (súlycsökkenést)
szenvednek. Ez az Eötvös-effektus. Magyarországon egy 70 kg tömegű és 1 m/s
sebességgel mozgó testnél (ember) értéke körülbelül 0,01 N.

A Coriolis-erő C1 komponensének hatásai
Az FC1 = 2mv × ω
~ 1 komponens az északi (déli) féltekén vízszintes síkban mozgó
testnél a sebességre merőlegesen jobbra (balra) irányuló erőt jelent. Ez a komponens felelős például
◦ a lövedékek jobbra (balra) történő eltéréséért az északi (déli) féltekén,
◦ az áramló levegő eltérítéséért, az északkeleti és délkeleti passzátszelek kialakulásáért,
◦ a ciklonok keletkezéséért és a két féltekén eltérő forgásirányukért,
◦ valamint az inga lengési síkjának elfordulásáért!

10. ábra. A Coriolis-erő felelős a földi légkör nagyléptékű mozgásainak, például a
passzátszeleknek és a ciklonoknak egyes tulajdonságaiért, előbbiek esetében a mozgás,
utóbbiak esetében a forgás irányáért.
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11. ábra. A Coriolis-erő okozza az inga lengési síkjának elfordulását is. Ha az ingát
kitérített helyzetből indítjuk, a baloldalon látható nyomot rajzolja, ha pedig egyensúlyi
helyzetből lökjük ki, akkor a jobboldali nyomot kapjuk. [8]

A Foucault-féle ingakísérlet
A ψ földrajzi szélességű helyen a lengési sík a Földhöz képest ω1 = ω sin ψ szögsebességgel forog, az északi féltekén észak-kelet-déli irányban :
ω1 = ω sin ψ ≈ 2π sin ψ nap−1 = 15◦ sin ψ óra−1 .
Magyarországon ψ ≈ 47,5◦ (sin ψ ≈ 0,74), ω1 ≈ 5,4 · 10−5 s−1 ≈ 11◦ óra−1 , tehát
az inga lengési síkja óránként 11◦ -kal fordul el. Egy 28,8 m hosszú, a = 2,5 m
amplitúdójú, T ≈ 10,8 s lengésidejű inga esetében a lengési sík egy lengés alatti
elfordulása ε = aT ω sin ψ ≈ 1,3 mm. A lengési sík teljes körbefordulási ideje
Magyarországon 24 óra/ sin ψ ≈ 33 óra. A sarkokon a körbefordulási idő 24 óra,
az egyenlítőn a hatás nem jelentkezik.
Az inga térbeli mozgásának a vízszintes (x, y) síkra eső vetületét leíró differenciálegyenletek a következők :
dy
d2 x
− 2ω1
+ Ω2 x
dt2
dt

=

0,

d2 y
dx
+ 2ω1
+ Ω2 y
dt2
dt

=

0,

ahol Ω2 = g/l, g a gravitációs gyorsulás az adott helyen, l pedig az inga hossza.
Ha az inga mozgását a távoli galaxisok által definiált inerciarendszerhez képest
vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az inga lengési síkja nem változik, a Föld
fordul el alatta ω sin ψ szögsebességgel.
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12. ábra. A Foucault-inga mozgásegyenleteit numerikusan integrálva felrajzoltathatjuk
az ingatest által leírt pálya vízszintes síkra eső vetületét, az inga nyomát, amint a mozgás
során a lengési síkja elfordul. A baloldali nyomot akkor kapjuk, ha az inga kitérített
helyzetből indul, a jobboldalit pedig akkor, ha egyensúlyi helyzetében lökjük meg. Azért,
hogy a lengési sík egyébként lassú elfordulását érzékelhessük, az integrálás során a Föld
szögsebességét a valódi hatszázszorosának választottuk.
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The Cathedral of Szombathely filled to capacity for the start of
the Foucault pendulum
A szombathelyi székesegyház zsúfolásig megtelt a Foucault-inga
indítására
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The first swings of the Foucault pendulum and the conference
partitipants monitoring it
A Foucault-inga első lengései és a konferencia ezt figyelő
résztvevői
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