
adatok nagy száma miatt ezt is kénytelenek voltunk a CDC-re áttenni. Ezen 
Fo?'tran-nyelvű program egyik szubrutinja (a M T  tenzor forgatása) kis változ
tatással basic-nyelven jelenleg is futtatható a HP-n.

Nagyon célszerűnek bizonyult az izotróp M T  elméleti görbéket számító 
program. Ezzel rövid idő alatt sokréteges modellel lehet megközelíteni a mért 
MT-görbéket.

Mindezek a programok olyanok, hogy a számítási idő lényegében a tele
printer működési idejével egyezik meg, illetve az a számítási idő, amely alatt a 
teleprinter nem működik, kevesebb a teljes idő 10%-nél. A basic pontossága 
(6  értékes jegy) is elegendő.

Az ionoszférikus programok közül: a függőlegesen kisugárzott rádióhullá
mokkal végzett szondázás adatainak feldolgozásánál a látszólagos magasság
értékekből a valódi magasság-értékek egy háromszögmatrix segítségével ve
zethetők le, ennek elemeit H P -n határoztuk meg.

Ugyancsak program készült a magnetoszféra és az ionoszféra magnetohidro- 
dinamikus hullámokra vonatkozó átviteli együtthatójának számítására. Ennél 
a két programnál is a teleprinter ideje szabja meg a számítási időt.

Az elektronsűrűség-szelvény számítására szolgáló programnál a fenn
maradó 2K  memóriát teljes egészében lefoglaljuk, elsősorban az ionogrammból 
kiolvasott látszólagos magasságértékekből a valódi magasságokat számító 
program-résszel. A program meghatározza a teljes elektrontartalmat és a félré
tegvastagságot is. Itt az eddigiekkel ellentétben a számítási idő 95% -a valódi 
számítási idő. Egyetlen rövid elektron-sűrűség-szelvény számítása 20 — 30 per
cig tart. E miatt és a memória kimerülése miatt (közepesnél hosszabb szelvé
nyek már nem futtathatók) a programot a CDC 3300-ra tervezzük áttenni. 
Ebben a programban nagyon jól lehetett azt a lehetőséget kihasználni, hogy 
a ciklusban a növekmény-paraméter valós szám is lehet.

A gép a másfél év alatt egyszer hibásodott meg, általában gyenge pontja 
a teleprinter. Sajnos, javítása, karbantartása elég bonyolult (külföldről törté
nik).

Igénybevételére egyelőre még külső intézményeknek is lenne lehetőségük, 
tekintettel arra, hogy terhelése (a napi 5 órán belül) nem éri el a 100%-ot.
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