
b/ negatív lencserendszer, pozitiv  fókusszal 
1 d dh

c/ negatív fókuszu rendszer
/3/ A c/ ponttal nem foglalkozunk. Nem nehéz megmutatni,hogy 

az a/ esetében a targyoldali fókuszaik a mezőlencsén k í
vül helyezkedik e l,  ab/ esetben pedig a két lencse közé 
kerül. Az a/ tipusu okulárokat mikrométeres mérésekhez 
szokták használni. /A szállemezt a rendszeren kívül he
lyezik  e l./  a b/ típusúak viszont nagyobb látómezőt ad
nak a kisebb nagyitás következtében.

/V  d 1 mellett a kép a mezőlencse közelében keletkezik, s 
igy a lencse minden karcolaté vagy szennyeződése élesen 
a szemünkbe tűnik, zavarja a kiterjedt objektumok v izs
gálatát .

/5/ A szintvonalak sűrűségéből látható, hogy az eredő fókusz- 
távolság beállítása nagyon nehéz d, közelében, és nehéz 
akkor is , ha f-, kicsiny. Adott f-, mellett a legkényelme
sebb tartomány a d  1. / I t t  haladnak legritkábban a 
szintvonalak./

/6/ Mint már korábban emlitettük a latótérhatarolót az okulár 
és az objektív közös fókuszsikjában ke ll elhelyezni. Lát
juk, hogy ez a sik negatív rendszereknél a mezőlencse és 
a szemlencse között van /Huygens, Mjfctenzwey,Huygens - 
Kellner tipusok/, pozitívaknál pedig ezeken kivül /Ramsden, 
Rámádén -  Kellner, akromatikus, ortoszkópikus, aplanati- 
Tnis'Erf le  tipusok/.
Az ábrákat lásd Kulin^Zerinváryí Távcső Világa /1958/-ban 
vagy a Csillagászati Évkönyv 1973-260.oldalán.

Nagy Sándor 
Budapest,Uránia

RADIÁNS

A  m e t e o r é s z l e l ő k  r o v a t a  

METEORRAJOK 1974-júl.-dec.

176 Sco rp iu s-S aggitarid á k
A több mint 2 hónapos aktivitású rajnak számos radiánsát 
sikerült észle ln i. Az adatok azt mutat ja*, ^ogy bar a 3 
nem túl magas ZHR értékeket ad, de a sok *ad^ 3’
tagok széles színskálája, s a számos alkalommal feltűnő
tűzgömbök érdekes megfigyelhetőseguve teszik ezt az össze
te tt meteor áramot.
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- 934/9. 954/U-l
05 -  27/28 15,1*6,0 07 -13714----0,68*0,1

954/A-l 954/U-2

05 -  18/19 5,9*1,3 07 -  19/20 7,0*5,9

954/0 954/M

06 -  21/22 2,5*0,4 06 -  04/05 6,0*4,2

954/N-2 954/p-2

06 -  04/05 3,4*0,8 07 -  17/18 5,1*3,0
21/22 2 , 9*0 ,2
22/25 3,6*1,8 954/S

07 -  19/20 4,5*2,7
954/T

07 -  13/14 1,3*0,1

A raj tagok többsége vöröses-narancsos szinü. Az át
lagfényesség +2,5—5,0 mg körül van. A meteorok általában 
lassúak, határozott pályájuak.
277 Oapricornidák

Július közepétől augusztus első hetéig észlelhető ez a 
közepes aktivitású ra j. Ez jó l  megfigyelhető az 1974 
nyarán végzett megfigyelések kiértékelése után.
07-13/14 0,8*0,1 07-26/27 1,0*0,1

15/16 7,3*2,8 26/27 1,7*0,4
17/18 6,0*2,8 27/28 0,4*0,1
25/26 6,0*1,7 27/28 2,5*0,7
25/26 6,2*2,6 28/29 2,1*0,4

A meteorok nagyon sok szint mutattak, s magas volt a 
fényes raj-tagok aranya. Gyakori vo lt a maradó nyom 
vagy csóva a -1 mg vagy annál fényesebb meteorok ese
tén. A radiáns mozgása határozottan észlelhető v o lt , de 
preciz adatok nem mérhetők, a kezdő megfigyelők kissé 
pontatlan pozic ió i miatt.

a lfa  526 Capricordinák
07-27/28 1,1*0,1 07-28/29 0,9*0,5-

27/28 2,0*0,8 50/51 9,4*1,5
Az augusztus 1 körüli maximumot nem sikerült pontosan 
meghatározni, de feltehető, hogy átlagos mértékű volt 
12-15 db/h-val.
A szokatlanul meredek fe lfu tó  ágra a jövőben nagy f i 
gyelmet k e ll forditani.
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-3 ”2 -1 0 +1 +2 +3 ossz.
a lfa  Cap. d b 2 - - 1 1 3  3 1 6

sárga sárgás-fehér fehér kék egyéb ossz.
a lfa  Cap. db 1 1 5 2 1 10

delta 306 Aquaridak
Nagyon sikeresen megfigyelt ra j. Az Aquarida tábor 60 
órányi folyamatos adat sorozatán kivül még sok más hely
rő l is  érkezett beszámoló, lehetővé téve ezzel egy a- 
ránylag részletes összesítő elkészítését.
A szokástól eltérően külön vizsgáltam a déli-S  körül 
az északi radiáns-komponens viselkedését hátha sikerül 
ezzel valamit fe lfedn i.

306/1 /339°;-l7°/ 306/2 /339°;00°/
07- 17/18 8,4±3,9 07-17/18 5,^-2,8

25/26 3,9Í1,0 25/26 2,9±1,1
25/26 4 , 7 7 2 , 1  25/26 7 , 6 ± 2 , 8
26/27 4,8±1,8 26/27 7,8±2,3
27/28 4.7Í1.7 26/2? 4 ,671,7
27/28 3,2*1,1 27/28 1 , 570,7
28/29 6,451,1 28/29 1 ,970,8
30/31 8,9-1,3 28/29 2,4-0,9

Jól látható, hogy az első időszakban, 27-ig inkább a 
2.radiáns aktiv, mig ezután az 1.veszi át a "vezető 
szerepet". A ZHR gráf alakja az ak tiv itás i görbe to
vábbi vizsgálatára k e ll, hogy buzditson minden érdek. 
lŐdot. Az máris megállapítható, hogy a két radiáns 
párhuzamos aktivitású, nem pedig vá lto tt, mint azt 
eddig sok helyen vélték. Ennek végső bizonyitásához 
még további 2-3 év szükséges.

%-os megoszlási vizsgálatok

Fényesség -2 -1 0 +1 +2 +3 +4
1 -  - 12,5 50,0 25 12,5
2 10 -  10 30 40 - 10

Szin sárga sárgás-fehér fehér kék narancs egyéb
1 50 - 12,5 12,5 12,0 13,0
2 44 5,3 27,5 16,5 5,5 5,5

A fényesség statisztika azt mutatja, hogy a 2.raj^ 
jóval magasabb atlagfényességü, mint északi szomszédja, 
igy sokkal több érdekességgel b ir mind a vizuális, mind 
a fotografikus megfigyelő számára. A halványabb meteoro
kat adó északi radians viszont a teleszkópikus megfi
gyelők érdeklődését keltnetné fe l :  vajon milyen mérté
kű e kisugarzasi pont teleszkópikus aktivitása ?
A radiáns mozgása i t t  is tapasztalható vo lt, de a ki
mérhető adatokhoz nagyobb figyelemmel végzett pozíciós 
munkára lenne szükség.
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Az Aquarida tábor résztvevői fotografikus megfigyelés
sel is  kísérleteznek, de a kb. 3 órás észlelés nem járt 
eredménnyel.

368 Perseidák
A megfigyelhetőség időszakából beérkezett több mint 
1500 adat különálló, részletes beszámoló elkészítését 
teszi szükségessé.

587 Giacobinidák
Az aktivitás meglepően magas vo lt, hisz a periodikus 
raj ritkán ad 1,5-nél magasabb ZHR-t.
10-08/09 5,6±1,8

643 Orionldák
A jelentkezési időszak a la tt uralkodó rossz időjárás 
csupán egyetlen meteor megfigyelését te tte  lehetővé.
Ez -2 mg-s fehér szinü vo lt .

661 Taurldák

10- 26/27 4,8±1,6
11- 04/05 7,6-1,4
A fényes tűzgömbökben közismerten gazdag ra j 1974-ben 
néhány nagyon érdekes jelenséget produkált. Ezek közül 
is  kiemelkedik Heves Zoltán /Kaposvár/ 11-16-23:25 UT- 
kor megfigyelt tűzgömbje, mint rendkívüli jelenség, 
megérdemli a részletesebb ismertetést.
" . . .A  -i-l mg fényességű, vörös színben feltűnő meteor 
kb.3° után hirtelen - le  mg-ra fényesedett, majd vissza
esett -8 mg-ra. Rögtön utána -15 mg-val fe lv illa n t  és 
eltűnt. Láthatósági időtartama kb.o sec., színe az u- 
tolsó pillanatban vakitó elektromos kék. Nappali ár
nyékot vete tt, s a két fe lv illan ás  között suhogó hang 
hallatszott, kb. 30 sec .-ig  megfigyelhető szivar alakú 
nyomot hagyott, mely távcsővel nézve lassan hullámzott, 
s e losz lo tt. Feltűnés: 05:55+01 * eltűnés: 06:45-03,5.."
E rendkívül fényes tűzgömbön kívül még egy -3 mg-s,ket
tős nyomot hagyó tűzgömb is  észlelhető vo lt, de több 
- l j-2  mg-s fényes meteorról is  érkezett beszámoló. A 
ra j tagja i általában sárga színűek s igen lassúak. Az 
összes 0 mg-nál fényesebb meteor 1,5 sec-nál hosszabb 
ideig lá tszott l Nagyrészük nyomot hagyott vagy csóvát 
húzott.
A fotografikus megfigyelés sikerrel já rt: Tepliczky 
István /Tata/ egy többszörös kitörést mutató tűzgömböt 
rögzített kamerájával.
Mivel idén éppen a Tauridák a legkedvezőbb megfigyel- 
hetőségü ra j, jó lenne intenziv észlelés alá venni, 
minden kutatási ágat aktivan alkalmazva. Az elmúlt évek 
külföldi megfigyelései azt mutatják, hogy' a radiáns 
nagyon összetett, a ZHR gráf pedig kettős csúcsú.
Lenne tehát mit fe ld eríten i, kutatni. Ehhez kérem
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minden meteorészlelő segitségét.
725 Leonidák

Mindössze 3 db közepes fényességű, fehér meteort sike
rü lt azonosítani a ra jból. Sajnos az időjárás i t t  is  
közbeszólt, szinte teljesen megakadályozva a megfigye
lés t .
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