
 دو روش زمانسنجی رویداد

 :نحوه روش اول زمانسنجی رویداد

از طریق ایٌترًت  (UTC)هرحلِ اٍل بذست آٍردى زهاى دقیق ّواٌّگ شذُ جْاًی 

)www.asteroidoccultaion.com/observations/AN/( از رٍیذاد  ساػت قبل برای بِ حذاقل رساًذى هیساى خطا یک

 تفادُ را چک هی کٌین(.هجذدا زهاى را با زهاى جْاًی چک هی کٌین. )ضوي ایٌکِ از قبل هیساى خطای لپ تاپ ٍ کرًَهتر هَرد اس

در هرحلِ دٍم زهاى هبٌا بایذ گرفتِ شَد؛ دقایقی قبل از ٍقَع رٍیذاد کرًَهتر را رٍشي کردُ ٍ دقیقا زهاًی را کِ کرًَهتر شرٍع بِ 

 .شوارش کردُ است بِ ػٌَاى زهاى هبٌا در ًظر گرفتِ ٍ یادداشت هیکٌین

اختفا ػذد یک را گفتِ ٍ دستیار بالفاصلِ کرًَهتر را ًگِ داشتِ ٍ زهاى را  در هرحلِ سَم رصذگر رٍیذاد در ٌّگام هشاّذُ رخذاد

 .ثبت هیکٌذ

در هرحلِ چْارم زهاى هبٌای گرفتِ شذُ را با زهاى بذست آهذُ در ٌّگام هشاّذُ رٍیذاد جوغ کردُ ٍ بِ ایي صَرت زهاى دقیق 

 بذست آهذُ است. (UTC)رٍیذاد اختفای هَرد ًظر بِ زهاى جْاًی 

 هیساى خطای لپ تاپ تصحیح شذُ است.

 00:00:11:11زهاى هبٌا: 

 00:03:59.80زهاى کرًَهتر ثبت شذُ:

) + ( 00:03:59.80)= 16:38:59.8000:00:11:11( 

 16:38:59.80زهاى هحاسبِ شذُ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asteroidoccultaion.com/observations/AN/


 زهاًسٌجی بصَرت بصری اًجام هی شَد. 

 :هراحل زهاًسٌجی رٍیذاد

برای بِ حذاقل رساًذى  http://Time.isرًت از طریق ایٌت (UTC)هرحلِ اٍل بذست آٍردى زهاى دقیق ّواٌّگ شذُ جْاًی 

قبل از رٍیذاد هجذدا زهاى را با زهاى جْاًی چک هیکٌین. )ضوي ایٌکِ از قبل هیساى خطای لپ تاپ ٍ  یک ساػتهیساى خطا 

 کرًَهتر هَرد استفادُ را چک هیکٌین(.

 .رخذاد اختفا ػذد یک را گفتِ ٍ دستیار بالفاصلِ کرًَهتر را رٍشي هیکٌذهرحلِ دٍم رصذگر رٍیذاد در ٌّگام هشاّذُ 

دقیقِ ،ترجیحا یک زهاى کاهل هثال ٍقتی ثاًیِ شوار  0هرحلِ سَم)گرفتي زهاى هبٌا(؛ هذت زهاًی  بؼذ از ٍقَع رٍیذاد)حذٍدا 

دقیقا زهاًی را کِ کرًَهتر را  کٌین، ثبت هی رارا ًشاى داد ( کرًَهتر رااز شوارش ًگِ هی دارم ٍ زهاى  (11)60ساػت لپ تاب ػذد

 .هتَقف کردُ این بِ ػٌَاى زهاى هبٌا در ًظر گرفتِ ٍ یادداشت هیکٌین

)زهاًی کِ کرًَهتر را ًگِ داشتِ این برابر با زهاًی کِ ساػت لپ تاپ بِ ػٌَاى زهاى هبٌا در ًظر گرفتِ شذُ است.ایي زهاى را ثبت 

 هیکٌین(.

کٌین ٍ بِ ایي صَرت زهاى دقیق رٍیذاد اختفای یهاى ثبت شذُ ی کرًَهتر را از زهاى هبٌای گرفتِ شذُ کن هدر هرحلِ چْارم ز

 بذست هی آیذ. (UTC)هَرد ًظر بِ زهاى جْاًی 

 هیساى خطای لپ تاپ تصحیح شذُ است.

 زهاى هحاسبِ شذُزهاى کرًَهتر ثبت شذُ =  -زهاى هبٌا 

 11:11:00:01زهاى کرًَهتر ثبت شذُ: 

 16:25:00.00زهاى هبٌا: 

 16:24:12.10زهاى هحاسبِ شذُ: 

 

 نحوه بدست آوردن مقدار خطای لپ تاب و کرنومتر:

هقذار خطا را هشخص هیشَد ٍ در صَرت اهکاى  http://Time.isبرای بذست آٍردى هقذار خطای لپ تاب با استفادُ از سایت 

 تصحیح کرد ٍ یا در هحاسبات در ًظر گرفت.

http://time.is/
http://time.is/

