
ilyen esetleges "meteor csomóscdás" a Föld felszínéhez érne, ak
kor gyakoribb felvillanásokat produkálna az összes megfigyelő- 
hyleről nézve, mint az idő többi részében. Hogy a különböző he
lyekről megfigyelt, de azonos meteorok számunkra zavaró hatását 
csökkentsük, akkor célszerűbb lesz a jövőben olyan szimultán meg
figyelőhelyek észleléseit feldolgozni, melyek távolabb esnek egy
mástól, így egy közös meteor megpillantásának esélye kisebb.
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Radiánsmeghatározási eredmények
1984  nyara

Július végének, augusztus elejének nagy adatmennyisége lehető
vé tette a már korábban /Meteor ’83/10. szám 12. oldal/ részlete
sen ismertetett számítógépes radiánskereső eljárásunk alkalmazá
sát. Sőt a szimultán táborok éjszakáiról olyan sok meteoradat 
futott be /olyakor 700-800 is/, hogy az anyagot 2-3 részre kellett 
bontani, mivel a számítógépes programok futási ideje rendkívül 
hosszú lett volna. /A keresés időigénye a meteorok számával négy
zetes arányban nő./

A teljesség kedvéért a módszer lényegéről. Valamennyi meteor 
pályáját az égen "hátrafelé" meghosszabbítjuk, és sorban "metszet
jük" a többiekével. Mindezt csak akkor tesszük, ha a kapott pont 
"értelmes", a helytelen pontokat logikailag kiszűrjük /pl. ame

lyik felé megy a meteor,
20 vagy pl. a metszéspont magá-
, ra a meteorra esik, stb./.

Megjegyezzük, a metszéspont 
az égen melyik négyzetfokra 
esik, és összeszámláljuk, 
hogy az észlelés alatt hány 
metszéspont esett az adott 
négyzetfokra. A radiáns kör
nyezetében a metszéspontok 
száma természetesen nagyobb, 
mint a környezetben.
/A radiáns meghatározására 
létezik más, matematikai 
módszer is, ez azonban is
mert rajmeteor-pályákat' kí
ván. Az ismertetett eljárás- 
nál az összes meteor pályá
ját használjuk, bár a spora- 
dikusok esetenként zavarják 
az összképet./
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Hás alkalmakkor 
sokkal szórtabb, oly
kor értékelhetetlen 
eredményeket kaptunk, 
hnnek oka több ténye
zőben keresendő. A 
felhasználható megfi
gyelések nagyobb része 
augusztus elején tör
tént. A $ és t Aqua- 
ridák ezidőtájt nem 
adtak óránként 6-8 me
teornál többet /lásd 
meteor ’84/5. szára 
23-24. oldal/. Más
részt a radiáns rend
kívül komplex és a két 
áramlat meteorjai 
együtt jelentkeznek, 
amely összezavarja a 
képet. Példa erre az 
itt látható 1984-07- 
-31/01-i 430 adat
alapján készült fut
tatás .
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Végezetül némi magyarázat a számítógéppel készített "térkép" 
vetületáben is keresendő, hiszen mint hengervetület, nagyon tor
zítja az égboltot. 60° deklináción az "l3 deklinációnyi" égterü
let a valóságban csak fél fok, így minden négyzetfok "felet ér”.
A magasabb szélességeken levő radiánspontok ábrái sokkal "tömö
rebbek", amint ezt pl. a Perseidák esetében is láthatjuk.

Nagyon sok megfigyelő megjegyezte, hogy a Perseidák száma már 
július végén feltűnően nagy volt, augusztus elején pedig megha
ladta az összes meteor egyharmadát. Ezt megerősítik a radiánske- 
reső vizsgálatok is, az égterület már július végén "tele van 
pöttyökkel, csillagokkal", augusztus elején pedig már jól kive
hető a radiáns is. Ábránk az 1984-08-04/05-i állapotot mutatja 
/234 adat/, a radiáns helye

HA: 37° D: +48°

A radiánsvándorlás figyelembevételével ez jó egyezésben áll a 
várt értékkel a korábbi feldolgozások /pl. Meteor ’84/3. szám/ 
eredményei alapján. A három ábra összehasonlításával láthatjuk, 
hogy ábrázolásunk ebben a formában elsősorban a magasabb dekli
náció jú és kevéssé komplex meteorrajok vizsgálatára alkalmas.
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