
Meteoros rövidhírek

>  ÚJABB "TUHGÜZ-METEOR" ?

1984. február 26-án este egy tűzgömb lángolt fe l  Szibéria 
fe le t t  mintegy 100 km magasságban. Eleinte egy nagy v ilá g ító  ra
kétára, majd egy nappali világosságot árasztó tűzgolyóra hason
l í t o t t ,  tűzcsóvát húzott az égbolton a Krasznojarszki, a Kamero- 
vó i, a Novoszibirszki és a Tomszki Terület fö lö tt . Később a golyó 
mögött egy hosszú, narancssárga színű csóva je len t meg. A meteor 
ú tját két-hárora kékeszöld árnyalatú fénykitörés kísérte. A meteor 
a Csulim folyó fö lö tt  mintegy 10-12 km-es magasságban felrobbant, 
magjából vörös szikrák tömege vá lt ki. Ezek a fö ld  fe lé  repültek, 
de kialudtak, m ielőtt elérték volna a fe lsz ín t. Az eközben kelet
kező léglökést több mint 150 km-es körzetben észlelték mennydör
gésként.

Összességében ezt a képet sikerült összeállítani a több száz 
szemtanú sokféle, gyakran ellentmondásos beszámolója alapján. A 
tomszki egyetem és az SZTA Szibériai Tagozatának Geológiai és 
Geofizikai Intézete expedíciót ind íto tt a vidékre, hogy felkutas
sa a felrobbant tűzgömb nyomait, esetleges darabjait. Az^esemény
nek sok szemtanúja vo lt, a meteor feltűnésekor már eléggé besöté
tedett, de még elég korán vo lt ahhoz, hogy az emberek aludni té r 
jenek. A becsapódás helyére vonatkozó adatok azonban annyira e l
térnek egymástól, hogy még a körzetét sem sikerült elfogadható 
módon körülhatárolni. A kutatók 600 km2-nyi mocsarat, járhatat
lan bozótot kutattak át -  egyelőre eredménytelenül.

Minthogy a tomszki tűzgömbjelenség pályája meglepő módon ha
son lít az 1908-as Tun^piz-meteoréra, a szemtanúk beszámolóit e le
mezve, feldolgozva talán az erre vonatkozó ismeretek is  bővülnak. 
A "tomszki tünemény" a kutatók számára azért is  nagyon érdekes, 
mert határozott elektrofonetikus tulajdonságaival is kitűnt.
A szemtanúk nyomatékosan szólnak arról, hogy a tűzgömb repülését 
hangj elenségek kísérték. Ezek hol a levelek susogására, hol pe
dig arra hasonlítottak, amikor a szél egy fémlemezt rezegtet a 
tetőn. És ami a legmeglepőbb vo lt: a hangokat előbb /!/ hallották 
meg, mint ahogyan a meteort megpillantották! Ezt a jelenséget a 
szakemberek ma már ismerik, magyarázatuk azonban még nincs rá.

Azt is  több beszámoló valószínűsíti, hogy a tomszki meteor
nak nagyon erős "villamos tulajdonságai" voltak. Például azokon 
a területeken, ahol elrepült, tartós zavarokat észleltek a te le 
v íz iós  adások vételében. A Tomszki Területen lévő Miaajevka fa lu 
ban üzemzavar támadt a közvilágításban, ezenkívül a meteor pályá
ja  mentén sok lakóházban kiégtek az égők, például az egyik lakás
ban egyszerre négy is .

/ÉT -  '85/10. sz./
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>  TÉLI MSTEORRAJOK — KÜLFÖLDÖN

A Geminidákról egyedül a finnek számoltak be, de ők is  panasz
kodtak aj3ok csapadékra -  egyetlen ra jt  sem tudtak terveiknek 
megfelelően észle ln i. Táblázatban közölték eredményeiket:

U T időtart. Hmg b% sno. Gém. Obs.
1984. dec. 11/12. 18:50-19:35 40 3,90 10 i  2 W

22:50-23:21 30 4,70 15 1 1 PP
12/13. 15:35-10:35 55 4,90 10 2 5 W

22:07-22:38 30 4,70 15 2 5 PP
13/14. 15:40-16:20 36 4,89 10 2 4 W

15:53-19:23 148 6,18 15 2 51 PP
14/15. 16:00-16:38 35 6,00 20 3 2 PP

19:50-20:10 18 3,90 10 0 2 MS

Hmg = az észlelés a la tx i átlag-határmagnitudó 
b°/o = a borultság foka
Obs. = az észlelők: W  -  V il ié  Venálainen

PP -  Pekka Parriainen.
MS -  Markku Sihronen

Fényesség -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 ossz.
szerin ti -------—------- --------------------------------------------------
megoszlásuk 1 2 12 13 30 20 7 7 10 2 57

Quadrantidák: Neil Bone 1981 óta most lá tta  első ízben a 
Quadrantidákat t is z ta  időben, hidegben:

U T időtart. Hmg spo. Quad. ossz.
1985. jan. 1/2. 3:15-4:15 60m 5,1 5 4 9

2/3. 4:05-4:55 50 5,2 10 9 19
5:00-6:00 60 5,5 10 29 39
5:00-7:00 60 5,5 9 28 37

3/4. 5:50-6:50 60 5,4 9 2 11

F ény ess égelo s zlásuk:

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 ossz.

spórád. 0 0 0 2 2 3 8  14 9 5  43
Quadr. 1 0 1 2 5 7 17 24 11 4 72

Egy 2 órás fotózás 29 mm-es f/2.8-as ob jek tíw el Ektachrom 
400-ra 1 sporadikus és 2 Quadrantida lefényképezését eredményezte.

/TA 250 Meteor Notes nyomán -  mzs/
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A 4 oldalas melléklet táblázata 1985 minden napjának O*1 UT- 
jére  vonatkozó Solar Longitude /SL-/ értékeit sorolja  fe l .  Mel
lettük szerepelnek az ezévben megfigyelhető nagyobb rajok SL-ka- 
talógusadatai — mindez segítséget jelenthet a maximumok időpont
jainak megállapításához, a megfigyelések megtervezéséhez. Az SL- 
számítás módszere, menete is  le írásra  került, a 4. oldalon pedi§ 
Hardi Ferenc ízléses "mikrometeorit-naptárát" láthatjuk. Az aktív 
észlelők a m ellékletet a Meteor ’ 85/3. számával kapták meg, to
vábbi érdeklődők Tepliczky István címén kérhetnek belőle.

>  MMTÉE KÖRLEVÉL No. 3.

>  felhívás az Áp r il is i lyridák észlelésére < « € € € € € € €

Idén az Á p r ilis i Lyridák jó láthatósági fe lté te lek  mellett 
kísérhetők figyelemmel. Az újhold időpontja áp rilis  19.* a raj 
maximuma hétvégére esik. Az MMTÉH Körlevél 3. számában megjelent 
SL-táblázat segítségével órára pontosan meghatározható a legerő
sebb aktivitás várható időszaka:

SL = 3i?7 1985. áp rilis  21. 22h ÜT

A radiánspont közelítő  koordinátái: RA 271°; D +34° —
horizont f e le t t i  magassága az éjszaka folyamán egyre nő. Az erő
sebb hullásra a hajnali órákban számíthatunk.

Az Á p r ilis i Lyridák megfigyelésére megjelölt kiemelt szimultán 
időpontokban a vizuális munka mellett aktív meteorfotózást is  ja 
vasolunk. Egyéni megfigyelők számára javasolt szimultán irány 
a Börzsöny iránya, ahol szervezett csoportos észlelőmunka fog 
fo lyn i. A javasolt időpontok az alábbiak:

LEVELEZÉS
Stefan Berglund 16 éves svéd amatőrcsillagász levelezne 

magyar nyelven észlelőkkel vagy csillagász szakkörökkel.
A közös hobby tapasztalatainak cseréje mellett /egyébként kiváló/ 
magyar nyelvtudását is  tökéletesíteni szeretné!

Címe: []£> stefan Berglund
Lyckevftgen 29
S -  46200 Vánerskorg
SWEDEN
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Frank rfitte 16 éves német amatőrcsillagász levelezne német 
nyelven magyar amatőrökkel. A cs illagászati fényképzeés érdekli, 
szívesen cserélne saját készítésű fe lvéte leket.

Címe: Q£> Frank rfitte
Glogowess - Ring 8.
1220 Eisenhüttenstadt 
D D R

Német, esetleg angol nyelven levelezne Karl-Heinz S tiezel 
német amatőrcsillagász. Érdeklődési köre a napfizika,, a bolygó- 
és mély-ég megfigyelés, i l le t v e  a műszertechnika. Külföldi kiad
ványok cseréje és levelezéssel történő kapcsolattartás egyaránt 
érdekli.

Címe: Q[> Karl-Heinz S tie tze l
Str. dér Einheit 97.
5504 Eeringen/Helme
D D R

/összeállította: Papp János, Bp./

ADOK -  VESZEK * • ••

Eladó: 1 db 150/600-as f/4-es Newton-reflektor,
fotoállványra szerelve, a hozzávaló 20 mm-es 
okulárral. Irányár: 4500.- Ft
Továbbá: 200/1600-as távcsőtükör, csőbe szerelt 
állapotban -  á ll ító la g  Jl/l6-os minőséggel.

? Bereczky Csaba
♦ Budakeszi, P e tő fi u. 44.
• 2092

Keresem: a Föld és Ég 1981/5. és az 1983. évi első négy 
számot, ezek ugyanis hiányoznak gyűjteményemből.
Aki tudna segíteni, kérem, a következő címre írjon:

l  Turóczi Gábor
♦ Honor, Bem J. u. 16.
*  2200••

Eladó: elköltözés miatt egy 300/1800-as Kvázi-Cassegrain
távcső. A tengelykereszt csapos megoldással készült, 
óraművel e llá to tt. Az érdeklődőknek részletesebb 
fe lv ilágos ítá st adok:

* Mokos Ferenc
* Sülysáp, Engels tér 5.
* 2241
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