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A meteorfotózás néhány szempontja

A meteorfényképezést sokszor úgy ír ják  le , mint az asztrofotó- 
zás legegyszerűbb módozatát; az észlelő az égre irányozza a kame
rát, k inyitja  a zárat és reménykedik egy kellően fényes meteor 
feltűnésében a 10-15 perces expozíció során. A sikeres meteorfotó 
készítését több tényező is  befolyásolja, ezeket a korlátokat sze
retném a következőkben ismertetni a saját -  szükségszerűen korlá
tozott -  tapasztalataim alapján abban a reményben, hogy más ész
le lők  munkáját segítik  soraim.

A meteorfotózás sikerét talán a meteoraktivitás mértéke befo
lyásolja  leginkább. Az év e le j i  gyenge aktivitás például kevés 
sikerrel kecsegtet. Ezzel ellentétben július és különösen 
augusztus sokkal eredményesebb mind a v izuális, mind a fo togra fi- 
kus megfigyelők számára -  elsősorban a Perseidáknak köszönhetően.

A nagyobb aktivitás önmagában nem elegendő a meteorok sikeres 
fényképezéséhez. Hiába a fényerős objektív és az érzékeny film  
/az I lfo rd  HP5 és a Kodak Tri-X a meteorfotósok kedvencei/, így 
is  elég nehezen sikerül 0m-nál halványabb meteorokat elcsípni.
Ez egyszerűen a meteorjelenség rövid.tartamából következik -  na
gyon kevés az idő ahhoz, hogy az emulzión jelentkezzen a meteor 
nyoma. Ha az aktivitás magas, de kevés a fényes meteor, kevés 
fotografikusra számíthatunk. A ford íto ttjá ra  jó példa az őszi 
Taurida-raj: ez sohasem mutat nagy aktivitást, de a magas átlag- 
fényességnek köszönhetően meglehetősen jő eredménnyel fotózható.
A Perseidák mindkét tekintetben jó rajnak mutatkoznak, a magas 
aktivitás mellett sok fényes tagjuk van. Más rajok közül a G-emi- 
nidák és a Quadrantidák fotózhatók sikerrel.

Az ég állapota is nagyon fontos a meteorfotós számára. A lég
körben lebegő fényt szóró részecskék a városfényeket -  sajnos -  
nagyon jó l visszaverik, így a városok közelében kisebb fényerővel 
fényképezzünk annak érdekében, hogy megelőzzük az emulzió fátyol > 
losodását. Ugyanígy járjunk el holdfényben is. Ezzel szemben né
hány észlelő szerint a gyenge háttárfény segíthet az emulzió "ér
zékeny! tósében", növeli a határfényességet. A filmtakarékosság
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szempontjából vidéki észlelőhely ajánlható, de ha az észlelő f e l 
készült a nyersanyag nagyobb mérvű fogyására, a városi észlelő
hely sem jelent szükségszerűen hátrányt. /Skócia "vad" vidékei
rő l 2,8-as fényerő mellett 25 perces expozícióig megyek el, a 
hosszabb expozíciók növelik annak veszélyét, hogy a meteorok e l
vesznek a csillagmyomok között./

Eddig csak azokat a tényezőket mutattam be, melyek az észlelő
tő l függetlenek. A siker azonban nagyban, függ a kamerától és a 
film tő l. Az érzékeny, filmek ideálisak a rövid időtartamú jelensé
gek rögzítéséhez -  így a meteorokhoz is  -, és általában ajánlha
tók a fentiekben vázolt háttérfényesség-problémákat figyelembe 
véve,,

A nagyon olcsó nagy formátumú Ljubityel kamerák népszerűek a 
meteorfotósok körében, egyrészt, mert a nagyméretű negatívon 
könnyebb a nyomot fe lfedezn i, másrészt, mert nagyon olcsók. A 
4,5-ös fényerejű lencsék megengedik a hosszú expozíciót, miköz
ben elég érzékenyek ahhoz, hogy elcsípjek a meteort. A 55 mm-es 
kamerák is  nyilvánvalóan alkalmasak a meteoros munkára, rendsze
rin t 2-es, vagy nagyobb fényerejű 50 mm-es objektívekkel, A kis
filmes kamerák egyéb széles körben alkalmazott objektívtipasai
val igény szerint befolyásolható a meteoros munka várható sikere. 
Pontosabban szólva: egy nagy látószögű objektív a tapasztalatom 
szerint sokkal inkább ajánlható, mint egy fényerősebb 50 mm-es.
Az 1981-34 időszak jú liu si é3 augusztusi meteorgazdag hónapjaiban 
összesen lá to tt 1598 meteor 15,8 #~a vo lt  fényesebb 0m-nál. Foto- 
grafikusan Ilfo rd  HP5~re dolgozva Ljubityeleket és egy Praktica 
MTL3-at /50 mm-es f/ l ,8-as és 29 mm-es f/2,8-as objektívvei/ 
használva a következő eredményeket kaptam:

ügy lá tszik , a nagy látószögű lencse határozottan jobb ered
ménnyel dolgozik, mint konvencionális társai -  ez egyszerűen a 
nagyobb leképezett területnek köszönhető. Egy ilyen objektív
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könnyen átfogja a nagy nyári háromszöget, míg az alapobjektív 
a Cygnusnak csak egy részét képes leképezni. Az 50 mm-es lencsé
vel fényképezett meteorok közül kettő nyoma csak részben van a 
látómezőben, míg a nagy 3„átószÖgü 12 nyoma közül csak egy lóg ki 
a képmezőből. A szimultán meteorfotózás esetében pedig különösen 
fontos, hogy a meteor kezdő- és végpontjai egyaránt rajta legye
nek a fe lvételen . A Ljubityel látómezeje kissé nagyobb, mint az 
50 ram-esé, de a kevésbé fényerős objektív már nem vo lt olyan 
eredményes.

Tehát melegen ajánlom a nagy látószögül objektívek használatát 
azok számára, akik eredményesebben kívánnak meteorokat fotózni. 
Nyilvánvalóan akkor járunk a legnagyobb sikerrel, ha a fényes 
meteorokban gazdag rajok éppen aktívak -  de /a vizuális észlelé
sekhez hasonlóan/ a más időpontokban készült meteorfotók sem ke
vésbé értékesek.

NEIL BONÉ

/A "TA 251.'* alapján -  ford. Mizser Attila/

«

Szerkesztőbizottsága
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Érdemes-e — II.
Az Uránusz rotációs periódusa

Az Uránusz tengelykörüli forgásának időtartama hosszú időn át 
heves viták tárgya vo lt. A mindössze 5-7" átmérőjű korongon fe 
lü le t i részleteket a v ilá g  legnagyobb távcsöveivel sem nagyon 
lehetett azonosítani, és a közvetett úton nyert értékek is  meg- 
kárdó’jelezhetőek voltak.

1931-ben Stephan J. O’Meara a Harvard College Obszervatórium 
23 cm-es refraktorával észle lte  a bolygót -- mint annyi éve 
és hét alkalommal korábban soha nem lá to tt felhőalakzatokat s i
került azonosítania. Egy poláris felhő pontosan k ije lö lte  az 
Uránusz északi pólusát, amely a látható korong közepétől mind
össze 0','7-re délnyugatra vo lt a bolygó különleges tengelyhajlósa 
miatt. Egy másik parányi 'felhőképződmény júliuB 23-tól szeptember 
15-ig vo lt megfigyelhető, és ennek mozgása tette  lehetővé a ten- 
gelykörüli forgás időtartamának meghatározását, július 23. és 
augusztus 28. között a rotációs periódus 16,0 óra vo lt, majd 
szeptember 8- ig  16,2 órára nőtt. Szeptember 8-15. között az ér
ték tovább növekedett, és 16,4 órát te t t  k i. Egy másik rövid éles 
tű felhőcske augusztus 27-én és 28-án vo lt  észlelhető. Ennek moz
gása 16,0 órás tengelykörüli forgásra utalt.

O’ Meara adatai nagyon jó egyezésben vannak Goody spektroszkóp 
pikus megfigyeléseiből és a bolygó dinamikai természetéből leve
zetett 16,31 +0,27 órás periódusértékével, melyet 1982-ben, tek 
hát O'Meara észlelései után publikált! Egyben ezek az első köz-' ■ 
vetlen adatok az Uránusz légkörében levő felhőalakzatok hosszú 
időn keresztül történő folyamatos megfigyelhetőségéről és azono
síthatóságáról.

/IAU Circular 39-12. -  ford. PAPP JÁHOS/

m
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Q T )  KETTŐSCSILLAGOK

Rovatunkhoz 7 észlelő küldte e l szeptember-október hónapokban 
végzett 45 megfigyelését az alábbiak szerint:

* Berente Béla /Kocaér/ 15 ♦
* Dankó István /Nyíregyháza/ 5 *
♦ Mizser A tt ila  /Budapest/ 4 ♦
• Papp Sándor /Kecskemét/ 13 *
• Sipos Mihály /Baja/ 3 *
♦ Ujvárosy Antal /Kecskemét/ 3 *
♦ Vaskúti György /Vaskút/ 2 •• ♦

Bz alkalommal örömmel üdvözlöm "újszülött résztvevőnket", a 
Berente Béla amatőrtársunk á lta l készített 200 mm átmérőjű,
3800 mm e ffek tív  fokuszú Cassegrain-távcsövet. A hosszú gyújtó
távolság, a rezgésmentes, masszív mechanika, az óragépes méghaj-  
tás, de elsősorban a nagy pontossággal készített optikai elemek 
-  mind a kettőscsillag-, mind más vizuális és fotografikus ész
lelések területén nagy reményekre jogosítanak. /A leközlésre 
kerülő észleléseknél ezt a műszert "C"-vel je lö ljük  a továbbiak
ban./

Ezek után lássuk a beérkezett megfigyelések közül a legérde
kesebbeket:

00 3Tg 3056 And 00021+3359
Berente /20 C -  300x, 380x/: Réssel bontott nagyon szoros 

/kb. 0V8-es/ kettős. A csillagok egyenlő fényesek és arany
sárga színűek. PA 140°. "C" társ 2 ’ -re  PA 5 -ra.

Papp /20 C -  300x/: Érintkező korongos, néha réssel bontott
nak is  tűnő igen szoros kettős. Narancssárgásak, a lig  e lté 
rőek. PA 150.
— 9® társ kb. 20", PA 15°
— 9?5 társ lJ5-re, PA 250°
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OO 3TT 513 And 23558+5445
Berente /20 C - 300x/: Közel 4"-es igen. eltégő kettős /7-10m/, 

a főcs illa g  sárga, a társ kékesfehér. PA 20°.
Papp /20 C -  300x/: Erősen eltérő /7^5-9?5/» 4"-es sárgásfe

hér kettős, PA 15 .
Sipos /20 C -  300x/: Erősen eltérő fényességű tagokból á lló  

rendszer. A kísérő jó l  látható, de meglehetősen halvány a 
főcsillaghoz képest. PA 20°.

Ujvárosy /20 G -  300x/: Erősen eltérő komponensek, sárgás
narancs és kékesfehér, kb. 4" távolságban. Könnyű, PA 15°.

Vaskúti /20 G -  300x/: Kb. 4"-es, nagyon eltérő pár 7“ 5-9?5- 
val, PA 20° fe lé .

OO AG 1 And 00183+3240
Berente /16,2 T -  330x/: Szoros, kb. 1','5-es, eltérő kettős 

kékesfehér csillagokkal. PA 280°.
Mizser /19 L -  140x/: Sárga és nagyon kék társ kb, iy5-re 

egymástól. PA 280 .
Papp /19 L -  140x/: iy7-l','8-es, kissé eltérő sárgásfehér-

kékes pár korongnyi réssel bontva. PA 285-290°.

OO Es 48 And 02065+4238
Papp /24,4 T -  148x/: Az aranysárga fő cs illa g tó l PA 290-295°- 

ra, 10" -re van a l l , 5-12ra~s társ.
Vaskó t i  /20 T -  220x/: Standard, nagyon egyenlőtlen pár 

PA 250-260°.

OO ? And 02062+4240
Papp /24,4 T -  148x/: Az Es 48 And-tól ÉÉNy-ra 4-4J5-re egy 

ny ílt, kb. 20"~es pár. Kékesfehérek, 8,8-9,5 fényesek.
PA 15-20°.

Vaskúti /20 T -  90x/.;~~ 8,5-9?5 fényességű, 15-20" közötti 
szögtávolsági pár. 75x: PA 10 .

OO 52 Gyg /STF 2726/ 20436+3032
Mizser /19 L -  220x/: 10m-s társ PA 75°-ra, távolságuk 4".
Papp /l9 L -  140x, 220x/: Simán bontott, de erősen eltérő 

narancs és sárgásfehér kettős, PA 75°.
R. Zárka -  A. Cabai /15,6 T -  128x/: Erősen eltérő színű és 

fényességű kettős, narancs és kékesfehér, jó l  bontott.
PA 75-80°.

VASKUTI GYÖRGY
&
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N A P A K T I V I T Á S  ---- OKTÓBER:

Észlelt napok száma: 26
Észlelt foltcsoportok száma: 28
Foltcsoport - MDF: 1,08
Fáklya -  mdf: 0,38

o
o
o
o
o
o
o
o
o

A hónap első felében 14 napig inaktív a napfelszín, csak néha 
jelenik meg egy-egy fáklyamező.

15-én a CM után 18°-kal -18° szélességen megjelenik egy
I-tTpüiu p ic i monopolár, de másnap már nem látható.
* Szintén 15-én jelenik meg a keleti peremen az elkövetkező 

két'hét látványos nagy csoportjai. 17-én egy összetett umbrájú 
nagy vezető fo l t  tűnik fe l ,  mögötte két pórus "kupac". A hátsó 
póruscsomó helyén 20-án két k icsi B-típusú AA található egymás 
a latt, 9°és 7°-on. 21-én kezdenek PU-k kialakulni, 23-án már 
két D-típusú csoporttá fe jlődtek . A terület 21-23. között halad 
át a CM-en, a C-típusú nagy fo l t  szélesség 2 , a két D-típusű 
vezetőjéé 5° és 4®. 24-től nehéz különválasztani, mely foltok 
mely csoporthoz tartoznak, annyira összeolvad az állandó vá lto
zásban lévő szerkezet. 26-án az AA leegyszerűsödik, 27-én csak 
két monopolár és pár pórus marad belőlük. További észlelés nem 
történt róluk. '
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1985.10.18. 14:24 UT /Iskuxa/
20. 13:05-23 UT /iskum/ 
23. 07:30 UT /Vadász/
25. 14:40 UT /Iskum/
26. 14:26 ÜT /Iskum/
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É szlelési eredmények,

ÉSZLELŐK Eszi.

NOVEMBER

Műs z er Mó ás z er

Busa Sándor /Harlcakötöny/ 
Corpodeanu Mircea /Petrozsén,R/ 
Gsóti István /Budapest/
Farkas László /Budapest/
Fazakas József /Budapest/
Iskuin József /Budapest/
Kovács A tt ila  /Esztergom/
Kovács Sándor /Petrozsén,R/ 
Lőrincz Miklós /Pécs/
Ravasz Bálint /Gyopárosfurdő/ 
Vadász Sándor /Budapest/

November folyamán 11 észlelő 
észlelést küldött be.

A napaktivitás még alacsonyabbra szá llt , már fáklyák is  a lig  
észlelhetők. Ráadásul a hónap időjárása is  sok borult, ködös na
pot hozott.

Az első héten inaktív a napfelszín, 7-én tűnik fe l  a nyugati 
féltekén 15°-on egy B-típusú AA,. valószínűleg 9-én nyugszik, de 
a rajzból nem állapítható meg, hogy milyen típusúként.

Ugyanezen a napon kel -9°-on egy D-típusú AA, az umbrák több 
darabból állnak. 16-án összeolvadnak a PU-kban, 17-én a szabályos 
vezető fo l t  álhalad a CM-en, messzebb kelet fe lé  lá tszik  az ősz- 
’szezsugorodott követő, közöttük egy kevés pórusból á lló  lánccal.

Ezen a napon keletkezik a k e leti negyedben egy B-típusú AA 
+2°-on. További vizuális észlelés a hónap folyamán nem készült, 
csak romániai barátaink jegyzete i állnak rendelkezésre, melyek 
alapján csak 22-től inaktív a fotoszféra. Visszatérő terület 
nem vo lt.

ISKUM JÓZSEF
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AUGUSZTUS

AZ MMTÉH ROVATA
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Karvalics Péter /Veszprém/ 
Kégli Zoltán /Veszprém/ 
Kondorosi Gábor /Pécs/ 
Kósa-Kiss A tt ila  /Ka©'szalonta 
Kudor Gyöngyvér /Budapest/ '

Kun-Szabó Péter /Veszprém/ 
Laczkó A tt ila  /Sülysáp/
Mádai A tt ila  /Miskolc/
Mihai, Dübstinta /Brassó,R/ 
Nagy Tivadar /Szigetszentm./
Neuwirth Csaba /Komárom/
Nyikes Tamás /Budapest/
Osvald László /Veszprém/ 
Posztobányi Kálmán /Szabadb./ 
Ratkai Ferenc /Szeged/
Répánszky Dóra /Budapest/
Róka László /Budapest/
Rózsa Ferenc /Vác/
Ruff Mihály /Vecsés/
Ságodi Ibolya /Kalocsa/
Sajtz András /Ujfalu,R/
Sándor Edit /Budapest/
Spányi Péter /Budapest/
Steiner András /Budapest/
Sülé Gábor /Budapest/
Szabados István /Budapest/ 
Szabó Dávid /Székesfehérvár/ 
Szakács,József /Tatabánya/ 
Szauer Ágoston /Pápa/
Szász Csaba /Brassó,R/
Széchényi Imre /Sülysáp/
Széli Tamás /Székesfehérvár/ 
Szőke Balázs /Pécs/
Tamay Kálmán /Budapest/ 
Tepliczky István /Tata/
Tiszinger István /Veszprém/ 
Zalay Horka /Budapest/
Vágdjhelyi Ferenc /Budapest/ 
Veniger Agnes /Debrecen/
Vörös Norbert /Veszprém/

Szórványészleléseket végeztek továbbá:
Dinkó József /Szeged/, Gombos Judit /Szeged/, Györki G izella 
/Szekszárd/, Christian Klösch /Wolfsberg,A/, Szabó Gábor /Szeged/, 
Zalézsák Tamás /Pécs/.

Augusztus folyamán 86 észlelő végzett meteormegfigyelést.
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A nyári hónapok az MMTEH észlelőinek fő  ''munkaidőszaka", vizu
á lis  és fotografikus téren szép sikerekről számolhatunk he. A v i 
zuális megfigyelések óraszáma 1068,9 . Ha ezt Összehasonlítjuk 
az elmúlt évekéivel, joggal mondhatjuk az "elcsépelt" mondást: 
minden korábbinál több! Az észlelésdömping elsősorban a jó l  meg
szervezett Perseida-táboroknak köszönhető, amin sok aktív észle
lő  résztvett. De meg k e ll emlékeznünk a táborokba eljönni nem 
tudó, otthon egyedül észlelőkről is  /Bagi Judit, Berkó Ernő,
Sajtz András/. A siker másik segítő je  a holdmentes időszak a lat
t i  hosszú, száraz, meleg, derült időjárás. Az augusztus e le j i  
emlékezetes viharos, csapadékos időszak után igazán nem panasz
kodhattunk. Az észleléssel végigkövethető mintegy 70 órányi 
időszakot /10-20. között/ szinte teljesen kihasználtuk. /Az ossz 
vizuális időt ezzel elosztva kiderül: nem is  kevesen./

Augusztusban összesen mintegy 6000 meteor / !!!/  adata került 
feljegyzésre, ez annyi, mint a te ljes  1980-as és 1981-es év adat
mennyisége együttvéve. Az észlelések négyötöde a Perseida-táborok 
eredménye. Az anyag különben még így sem te ljes , a rovat lezárá
sáig /dec. 6./ nem érkezett be a békéscsabai és szegedi amatőrök 
megfigyelésscrozata.

Több tábort is szerveztünk a Pereeidák megfigyelésére. A 
P *85 eszielőtáborokról részletesen a Meteor előző számában í r 
tunk. Aug. 9-20. között a Mátrában, a 880 m magasságú Kút~hegyen 
találkoztak meteorészlelőink. 9-13. között Sülysápon egy szimul
tán táborhely működött -  a két helyszín megfigyelői értékes adat
sort szolgáltattak az áramlat maximumáról. A több csoportban vég
zett megfigyelés tapasztalatairól az alábbiakban írunk. A rendez
vénnyel egyidejűleg a Bakony közepén, Rák-tanyán a veszprémiek 
végeztek csoportos megfigyeléseket Horváth Ferenc vezetésével.
Az építkezés mellett végzett munka csak az éjszaka egy részére 
korlátozódott. /A rendbehozott Rák-tanyán a következő években 
észlelőtáborok is  tervbe vettek./ Tudomásunk van továbbá a Ba
kony másik részén szervezett összejövetelről is , erről azonban 
értesítést és adatot nem kaptunk, külön kérés ellenére sem.

Szerettünk volna rovatunkban beszámolni feldolgozási eredmé
nyeinkről, a Perseidák aktivitásáról, azonban ez még korai. A 
nagy adatmennyiség miatt érthető, hogy a. feldolgozás lassan ha
lad. Nagy eredmény, hogy a megfigyelési anyag október végére "k i- 
dolgozottan" összeállt. /A múlt évek nyári adathalmaza csak a kö
vetkező év januárjára á l l t  össze./ Az összesítés fo ly ik , az ered
ményekről -  a korábbiakhoz hasonlóan -  részletes feldolgozás fog 
megjelenni.

Addig is  pár szót "szövegesen" az észlelők benyomásairól. Na
gyon sok Perseidát láttunk, jellemzőik hasonlóak voltak, mint 
korábban. Szinte valamennyi +2, + 1 -náL fényesebb meteor nyomot 
hagyott, olykor egészen látványosat. 0 fe le t t  többségük je l le g 
zetes fénymenetet produkált, a pálya végén villanással, robbanás
sal. /A lándzsaszerű meteomyom jó l  ismert a Perseida-meteorfo- 
tókról./ A rajtagok jó l  kirajzolták a radiálist, amelynek kettős 
vo ltá t több megfigyelő megjegyezte. Egyszerre kettő, olykor három 
rajmeteor is  jelentkezett egy másodperc a la tt! A napok során lá t 
hatóan elmozdult a radiációs pont.
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Sok fényes, jellegzetes tűzgömb is  jelentkezett augusztusban. 
Ezúttal rovatunkban csak egy "katalógust” közlünk, a jelenségek 
részletes le írását az aktív észlelőknek rövidesen megküldött 
"MMTÉH Körlevél No. 5."-ben olvashatják. A tűzgömbök nagy több
ségét szimultánban észlelték, olykor 3-4, sőt az aug. 12/13-én 
22:39 UT-kori jelenséget 7 helyről is ! Alkalom n y ílt ennek kap
csán az észlelők fényességbecslésének "ellenőrzésére". Kiderült, 
hogy többen sokszor indokolatlanul túlbecslik a fényességet / f i 
gyelembe véve a fényesség távolság-függését is/. Néhány "tűzgömb
nek" minősített, de más á lta l meg nem erősített -  ezen megfigye
lők á lta l ész le lt - jelenséget így eleve kihagytunk az összesí
tésből. Különben valóban nehéz egy Jupiternél jelentősen fénye
sebb objektum magnitúdóértékét megbízhatóan megbecsülni.

T JZGOMBLISTA ....i. ------' ■ ----- -  ~

Két tűzgömb megérdemli, hogy i t t  is  külön megemlítsük. Aug, 
11/12-én 23:47:45 UT-kor egy -9,-10 -s kétszer fe lv illan ó , rob
banó Perseida-tűzgömb tűnt fe l  az Ország fe le t t .  Sülysápról néz
ve közel zenitben jelentkezett, innen nézve láthatták legjobban 
a, szabad szemmel 8,3 percig látható, közben fokozatosan sodródó 
kanyargó nyomát. A magaslégköri áramlatok jellegzetesen defor-^ 
múlták alakját, mindennél beszédesebb azonban az alakváltozásról 
készített "fázisra jz" /Bagó Balázs és Szabó Dávid/. Az összetett 
alakváltozás oka a különböző magasságokban uralkodó futóáramlá
sok különböző iránya és sebessége. A nyom vége észak-dél irány
ban mozgott, miközben gyorsan halványult -  míg a középső, le g fé 
nyesebb rész keléti-északkeleti légmozgások á lta l /különböző 
mértékben/ sodródva hozta lé tre  e látványosságot. A megtett utat 
és a magasságot /40-60 km/ figyelembe véve fogalmat alkothatunk 
a magaslégköri áramlatok sebességéről.
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Hasonló, sőt hosszabb ideig tartó látványosság vo lt az aug. 
13/14-i, 20:19:10 UT-kor Kút-hegyen ész le lt -5m körüli tűzgömb.
A 1'2 percig nyomonkövetett maradandó nyomj elenségről is  rajzso
rozat készült /Fidrich Róbert és Szabó Dávid/. A sodródás iránya 
és nagysága az előzőhöz hasonló. Mindkét jelenséget sok helyről 
látták Jaszenyinától Pápáig és Orosházáig, A leírások je lleg ze 
tes pontjai /fényességmenet, felvillanások helye és száma/ meg
egyeznek, a nyomj elenségek időtartama viszont a légköri v iszo
nyok és a horizont f e le t t i  magasság függvénye.

legalább 9-en végeztek fotografikus megfigyelést augusztusban. 
Valószínűleg ennél többen is~ foglalkozták fotózással, azonban a 
sikeres fotósok közül sem mindenki dokumentálta munkáját kellő
képpen. Ahol nem állapítható meg a fotós megfigyelési össz-idő- 
tartam, "?" szerepel az időadatnál. A "dokumentált" észlelési 
idő /5 megfigyelőnél/ 287,7 óra.

Mindez je lz i  a szervezési nehézségeket. A P ’ 85-ön a fotogra
fikus munkát is  igyekeztünk megszervezni. A legtöbb tényleges 
eredmény azonban a /vizuális munka mellett/ gépüket "saját maguk 
kezelgető" észlelőktől származik, a csoportos fotografikus észle
lések / k ije lö lt gépkezelő/ -  a korábbi évekhez hasonlóan -  nem 
vezettek eredményre. /Minden gép másé, a tagok nem hívják elő 
megfelelő időben, később pedig az eredményt-eredménytelenséget 
lusták visszajelezni!/
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Két legsikeresebb észlelőnk Farkas Ernő és Berkó Ernő.
Farkas a P '85-ön Kút-hegyen végezte észle lése it valamennyi é j-  

n* több géppel. Összesen 21 meteor nyomát rögzítette , ezek 
között az egészen halvány, a lig  észrevehetőtől a - 5ffi-s robbanó 
tűzgömbig minden előfordul. Az anyagot jó l  dokumentáltan, kimé
résre alkalmas /teljes képkockát tartalmazó/ nagyításokban adta 
at a Meteorfotó Archívum számára.

Berkó Orosházán i l l .  Gádoroson "egyénileg" ész le lt és fotózott 
4 géppel: Cosmic, Ssmena, Zenit-E és Beirette típusokkal -  közü
lük az utóbbi kettő forgószektor a la tt vo lt. Összesen 24 meteort 
sikerült lefotóznia, a felsorolás sorrendjében 4 - 5  - 1 1 - 4 - 
at. A "leghatékonyabb" gép a Zenit-E, ennél kb. 3,5 órára esett 
egy le fo tózott meteort,, míg a többinél 10-12 órányi nyitvatartás- 
ra. Észlelőnk a legszebb fe lvételeket kimérve küldte be. Az 
aszimmetrikus forgószektor lehetőséget adott a pályamenti sebes
ség, irány és időtartam kimérésére is .  /A forgószektor készítésé
rő l a Meteor '85/7-8. számában olvashatunk./ Szauer egy meteor
ra l gyarapította gyűjteményünket, míg Gyarmati szenzációs mara
dandó nyom-fotót készített.

A fe lvételek  között k ifejezetten  "szép példányok" is  akadnak. 
Időrendben tekintve legendás szerencsével készült Gyarmati fe lv é 
te le  az aug. 11/12-én 23:47:45 UT-kor feltűnt -9,-10 -s tűzgömb 
vonuló  nyomáról. A Perseida villanása utáni másodpercekben vala
mennyien döbbenten álltunk a negatív fényességű nyomot bámulva. 
Nem így Gyarmati, aki hamar irányba á llítv a  gépét 5 perces expo
z íc ióva l rögzítette  a jelenséget. /Ez különben az egyetlen sike
res fotója./ A képen érezhető a vonulás, a nyom ennek megfelelően 
•'szétkent", de a vizuális látvánnyal /ld. rajz/ összehasonlítva 
nagyon jó az egyezés.

A felvételeken a fényes Perseidák többsége lándzsaszerű -  
ahogy már megszoktuk. Fokozatos fe lfénylés után a nagyobb inten- 
z itá st a pálya utolsó részén produkálják. A forgószektoros fe lvé 
telekről ' leolvasható" a sebesség is , továbbá egyértelműen meg
különböztethető a meteor a műholdaktól!!! Berkó -  akinek f ig y e l
mét a fotózott égterületeken szinte egyetlen "mozgó objektum" 
sem kerülte e l -  megjegyezte, hogy az igen nagyszámú műholdnyom 
a vizuális kontroll, vagy a forgószektor nélkül igencsak nehezí
tené a kiértékelést. Talákozott -  szélsőséges esetként -  egy 
nagyjából "Perseida-irányú", lassan mozgó, a pályaszakasz végére 
kifényesedő, azaz tipikusan Pereeida-rajtagszerű nyomvonalat'ha
gyó műholddal i s ! !  Gyűjteményéből megalakíthatnánk az MMT3II Mű
holdnyom Archívumát...

Farkas legnagyobb sikere az aug. 13/14-én 20:19:10 UT-kor 
feltűnt -5_;-s tűzgömb megörökítése /Kút-hegv/. A fe lvé te l -  bár 
a negatív szélére került -  te lje s  hosszában rögzítette  a jelen
séget. A hosszú maradandó nyom /ld. rajz/ diffúzzá te tte  a pá
lyát. A fotó nagy sikere abban is  r e jl ik ,  hogy a Jaszenyinán 
dolgozó szlovák amatőrök szimultánban rögzítették a tűzgömböt.
A színes diára készített felvételükön a kékesfehér bolida töké
letesen hasonló fényváltozást mutat. A képek kimérése érdekében 
a kapcsolatteremtés a rimaszombati amatőrökkel megkezdődött. A 
legszebb sikeres meteorfotókat remélhetőleg a Föld és Ég seg ít- 
s égév el b emutathat j uk.
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Végül: Ágai Szabolcs a júniusi rovatban /Meteor '85/9. szám/ 
megjelenthez hasonló pontszerű fe lv illan ást rögzített aug. 13/14- 
én a Véga közelében. A j elenségsorra legközelebb visszatérünk.

Teleszkópikus téren ismét a pécsi amatőrök működtek. Csiszá:- 
réknál gyakorlattá vá lt a "páros" észlelés. Amíg egyikük a bino- 
kulárral "teleszkópikusozott", a másik jegyezte az adatait, köz
ben vizuális észlelést folytatva. A munka fé lide jénél cseréltek.

A "halódó" mikrometeorit-témakört érdekes és nagy gyakorlati 
fontosságú eredménnyel gazdagította ugyancsak Csiszár. Munkahelyi 
lehetőségeit kihasználva mikroszkópos felvételeket készített a 
begyűjtött mágnesezhető szemcsékről polarizált fényt alkalmazva. 
Az ebből levont következtetéseket á' későbbiekben ismertetjük.

A tekintélyes mennyiségű észle lés i anyag összesítésében nyúj
tott segítségéért külön köszönet i l l e t i  Berkó Ernőt, Eidrich 
Róbertét és Gyarmati Lászlót.

Csoportos észlelések 
a P ’86 ön

-  tey -

A meteormegfigyelés egyik legfontosabb, de legkényelmetlenebb 
része a lá to tt meteorok adatainak feljegyzése. Egyedül észlelve 
átlag egy-egy percet vesz e l a megfigyelési időből egy-egy mete
or jellemzőinek leírása, pályájának berajzolása. Némi gyakorlata 
tá l gyorsítható a dolog, de nehezen szorítható le  20-30 sec alá. 
Ebbe beletartozik az is ,  hogy a meteor nyomvonalát az égen memo
rizá ln i k e ll, hogy kellően pontos lehessen a pályarajz. Sokszor 
előfordul,tapasztalt meteorosnál is , hogy 2-3 egymást gyorsan kö
vető meteor közül csak az utóbbit tudják biztonsággal "v issza i
dézni" .

A csoportos meteorészlelés fő előnye, hogy -  természetesen -  
több észlelő többet lá t az égboltból, több meteort figyelhet meg. 
Konkrétan: egy megfigyelő az ég egynegyedét-egyharmadát, kettő a 
fe lé t , három a háromnegyedét, négynél több pedig e lv ileg  a telik 
jes égboltot figyelemmel tudja kísérni. Elméletileg! Mert a ta
pasztalatok szerint még 7-8 fős csoport esetén is  akadt egy-kót 
elszalasztott meteor /a másik csapat látta/, pl. a horizonthoz 
közel, vagy olyan égterületen, amelynek ész le lő i éppen valameny- 
nyien rajzoltak.

A csapatmunka másik előnye, hogy a feladatok megoszthatók. 
Kinevezünk valakit írnoknak, akinek nincs más feladata, mint-az 
adatok feljegyzése. Bárki lá t  meteort a csoportból, adatait az 
írnoknak diktálja, aki fe lje g y z i ezeket a meteor feltűnési idő
pontjával egyetemben. Egyidejűleg a sorszámát visszamondja az
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észlelőnek, akinek csak a pálya "berajzolása marad hátra /és a 
sorszám ráírása a nyomvonalra/. Röviden ez a "klasszikus" csopor
tos meteorészlelés módszertana, és s'okáig így is  észleltünk ösz- 
szejöveteleinken, észlelőtáborainkon.

Kényelme mellett azonban hátrányai is  vannak a módszernek, 
amelyek miatt csak "bizonyos meteormennyiségig használható jó l.  
Közülük a legfontosabb, hogy ha nagyon sűrűn követik egymást a 
meteorok, "felgyűlhetnek" bejegyzésre várva. Ha az észlelő "nem 
szedi össze magában" a diktálandókat /általában ez a jellemző/, 
egy-egy meteor feljegyzése 20-30 sec-ig is  tarthat, esetleg az 
írnok többször vissza kénytelen kérdezni. /Az észlelőcsapatok 
alkalmi, nem mindenben összeszokott csoportulások./ Sűrűbb po
tyogáskor így vagy egyszerre, "egymáson keresztül" beszélnek a 
megfigyelők, vagy kimarad néhány meteoradat kényszerűségből. Már
pedig ezekre is  szükség lenne az aktivitás menetének pontos isme
retéhez.

A nagy észlelőtáborok szervezésével ez a probléma egyre aktuá
lisabbá vá lt. Mint a mellékelt illusztrációból lá tszik , a Persei- 
dák maximum környékén ugyancsak sűrűn jelentkeznek. Az évek so
rán több ú jítással kísérletezgettünk, pl. a magnós adatrögzítés
sel. Ez az írnok munkáját ugyan kényelmesebbé te tte , de gyakorla
t i  javulást nem hozott, hiszen a meteorok e ttő l nem hullottak 
ritkábban. Időközben igény le t t  a másodperc pontosságú időpont
rögzítés a szimultán táborhelyek adataival való összehasonlítás 
szempontjából. Újabb feladat szegény írnokunknak!

Egyrészt az adatfeljegyző tehermentesítésére, másrészt a haté
konyabb adatrögzítés, érdekében szükségessé vá lt egy újabb ö tle t 
kipróbálása. A módszer végülis csak egy apró, de lényeges rész
letben különbözik a korábbitól: a meteort megpillantó magának 
jegyzi f e l  a meteor adatai is . Az írnokot pedig átkereszteljük 
" észlelésvezetőnek" /hiszen jóval kevesebbet ír/, de továbbra is 
igen fontos feladat hárul rá: a munka koordinálása. A megfigye
lők így többet írnak, ennek következtében valamivel kevesebbet 
nézik az eget, kevesebb meteort látnak — de kevesebb megy el 
f é l j  egyzetiénül, mintegy "hiába".

Módszerünket először a Perseida-*83 táboron próbáltuk k i, a 
kajdacai szimultán táborhelyen, nagy sikerrel. Az 1984-es tábo
rok a la tt az Aquarldák nem tú l nagy aktivitása szükségtelenné 
te tte  a módszert. Pontosabban: eszünkbe se ju tott alkalmazni.
A Perseidák 1985-ös nagyobb maximuma viszont fe lve te tte  a kér
dést: hogy lehet óránként 80-100 meteort feljegyezni?

A P *85 tábor e lő tt gondos szervezést igyekeztünk folytatni.
A csoportos észleléshez formanyomtatványokat készítettünk. Az 
egyik /a felső/,az észlelésvezetőé, a másikat a megfigyelők kap
ták tömegesen. Észlelés közben egy-egy meteor je lé re  /nagyritkán: 
"Top!", jónéhányszor tömeges, a meteor fényességétől függő hang- 
erejű és hosszúságú kiáltozás/ az írnok fe ljegyezte az időpontot, 
majd "közvéleménykutatást" rendezett arról, hogy a csapatból ki 
lá tta  a jelenséget. Ezekután az éppen aktuális sorszámot vissza
mondta, a legvállalkozóbb szellemű /a meteort legjobban látó/ ész
lelőnek, aki berajzolta, i l l .  a saját nyomtatványára fe ljegyezte 
adatait. Az adatrögzítés "szövegelés" része /elvileg/ néhány szó-
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ra, számra korlátozódott, és csodálatosan pergő munkatempót ered
ményezett. Előfordult, hogy egy perc a la tt 8 meteor is  jelentke
zett. Ez már egy "meleg helyzet", de adat nem veszett e l. Á 
"klasszikus" módszer mellett ez elképzelhetetlen le t t  volna.

A beküldésre szolgáló adatlap tehát az észlelésvezető lapjá
ból, a megfigyelők adatlapjaiból, i l l .  a térképekről kimért koor
dinátákból álltak össze. Az adatok e sok forrásból történő össze- 
szedegetése több munkát je len t, hiszen a meteoradatok ráadásul 
több megfigyelő lapjain, "össze-vissza" vannak. Az azonosítás 
megkönnyítésére az írnok fe ljegyezte a berajzoló személyét /beka
rikázta sorszámát/. Jelentősége abban re jlik , ha p l. "elveszett" 
meteorokat kerestünk — tudtuk, hol, kin kell keresnünk.

A "rekord-éjszaka" meteorszáma aug. 12/13-án Sülysápon 554 
vo lt 6 óra észle lési idő a latt /átlagban 92 meteor óránként, de 
21:00-22:00 UT között 111 darab hullott/. A le ír t  módszerrel a 
P *85 a la tt 7 éjszakán észlelve 5800 meteor adatát rögzítettük 
/annyit, mint a te ljes  1982-es év megfigyelési anyaga/. Ehhez 
persze a ritka jó időjárás, a sok derült éjszaka, és a több cso
port ténye is  hozzájárult, de nem kevés múlott a szervezésen.

Ha az elmúlt évek Perseida-táborait tekintjük, 1982-ben a 
Dombay-tónál a maximum éjszakáján -  aug. 12/13. -  515 meteor ada
tát sikerült feljegyeznünk /szintén 6 óra alatt/, a meteorpályák 
közül azonban jónéhány elveszett, azonosíthatatlan vo lt az Ura- 
nia-térképeken. Az idén a "koordináta nélküli" meteorok száma 
jóval 10 7° a la tt vo lt /leszámítva a tudatosan be-nem-rajzoltakat/ 
Az aktivitás csökkenésével, i l l .  a társulatok összeszokásával ez 
az arány javult, a "legprofibb" csoport aug. 15/16-i 207 meteor
ja  közül /4 óra alatt/ a lig  2-3 adatai kallódtak el.

A P *83 /elsőízben szervezetten szimultán/ táborain, ahol em
l í t e t t  módszerünket elsőízben kipróbáltuk, "mindössze" 368 mete
ort hozott a maximum éjszakája. A kisebb mennyiséget az okozhat
ta, hogy nem gyűlt össze elég számú igazán tapasztalt meteoros 
egyik táborhelyen sem. Az idei értékek tehát egy ide ig  "rekordot" 
jelentenek. Bár kérdéses, nem ez-e a fe lső  határa a pályaberajzo
lás módszerével történő meteorészlelés adatmennyiségének.

Pár szót a megfigyelési adatok pontosságáról. Az egyik nagy 
örömöt a kút-hegyi és sülysápi táborhelyek eredményeinek össze
hasonlításakor az időpontadatok kiváló egyezősége jelentette. 
Számos esetben alig 1-2 sec a feljegyzett időpillanatok különb
sége a két hely között jellegzetes, bizonyíthatóan szimultán me
teorok, tűzgömbök esetén. Igv, ha az időadatokat megbízhatónak 
tekintjük, kiderül, hogy a 0“-nál fényesebb meteorok legalább 
80 a /!!/ mindkét helyről észlelt. Ez örvendetes tény! Illuszt
rációul Sülysáp és Kút-hegy egy-egy csapatának aug. 11/12-én 
23:00-01:00 UT közötti meteoridőpontjait állítottuk párba, külön 
megjelölve a szimultánokat.
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E "sikerélménnyel" kapcsolatban megjegyezzük, a szimultánozás 
ellenzőinek egyik érve kezdetben az vo lt, hogy a közös meteorok 
úgysem azonosíthatók az időpontfeljegyzés megbízhatatlansága 
folytán. Ennek jogos tapasztalati alapja egy, a dombay-tavi tá
borban végzett csoportkísérlet vo lt. Szelektálni akartuk az ész
le lé s i feladatokat, úgy, hogy egy csoport csak ra jzo lja  a meteo
rok pályáit, egy másik /pl. a kezdőbbek/ csak szín- és időtartam
becsléssel, még másik csak fényesség- és nyom^időtartam becslés
sel foglalkozzon. Az összetartozó adatokat az időpontértékek ren
delik egymáshoz. Nos, a k ísérlet látványos kudarcot va llo tt, ér
tékelhetetlen káosz keletkezett az adatok között. így utólag ne
héz kideríteni ennek okát, talán az írnokok voltak tapasztalat
lanok /és a meteor sok!/ -  jónéhányan viszont azt a következte
tést vonták le , hogy nem lehet megbízhatóan rögzíteni az időpon
tokat. Ami nem sikerült 50-100 m távolságból, hatásos 'vo lt 50- 
100 km-nyiről...

A táborokban egy helyszínen olykor 2-3 csoport is  végzett v i 
zuális észlelést. Az azonos létszámúak közel, olykor tökéletesen 
azonos számú meteort láttak az adott időszakban, ami közvetve b i
zonyítja módszerünk jóságát, i l l .  a megfigyelők "figyelmességét". 
/Az észlelés szinte egy izgalmas verseny vo lt, rendszeresen kon
zultáltunk egymással, melyik csapat "hol tart"./  A meteorpályák 
berajzolása viszont többször kivánnivalót hagyott maga után. 
Mindamellett, hogy a 7 részes gnomonikus térképsorozat bevezetése 
határozottan jav íto tt a korábbi térképek okozta gondokon, sajnos 
az észlelők tapasztalatlanságán és "ég-nem-ismeretén" nem tud. 
segíteni.
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A gond a kezdőbbeknél vo lt elsősorban, a meteorpályák kezdete 
és vége olykor 5-10°-kai, iránya 30-40°-kai is  e ltért a másik 
csapat á lta l berajzoltakétól. /"Vitás" esetben mindig a tapasz
taltabb észlelők adatait vettük figyelembe./ Tapasztalatot a me- 
teorozásban csak a gyakorlat hozhat, bár érdemes lenne gondolkoz
ni bizonyos készségfejlesztő gyakorlatokon, amelyek felkészítenék 
a megfigyelőt az ég a la tt i munkára. Ismertetett módszerünket min
denesetre csak gyakorlott észlelőkből á lló  csapatoknak ajánljuk. 
Kezdőknek jobb az eredeti módszer, ahol a többi észlelő kontrollt 
képezhet az adatok megállapításakor.

Még néhány szó a szimultánozásról. Vizuális meteoradatokból 
légkörbeni pályát számolni sokszor hamis eredményre vezethet a 
pályaadatok em lített pontatlansága miatt. /Ezt a kérdést sokszor 
emlegetjük, azámszerű eredmények, vizsgálatok nélkül, mintegy a 
"levegőbe vagdalózva". Mennyire megbízhatatlanok az ilyen számí
tások? Nos, a P '83 tábor szimultán adatsorainak feldolgozásá
val rövidesen jelentkezik Hegedűs Tibor, i l l .  a bajai szakkör./
A szimultán táborhelyeken egyidejűleg végzett észlelómunka je 
lentősége elsősorban a statisztika i adatok megbízhatóságának nö
velése. Magyarul: a több megfigyelőhelyen végzett adatgyűjtés 
megerősíti egymás ra jsta tisztika i eredményeit, kontrollként szol
gálhat más észlelőhelyek adatsoraihoz. /A fotografikus szimultán 
meteorok jelentősége viszont egyértelmű!/

A minden előzőnél nagyobb mennyiségű megfigyelés persze nem 
kis gondot je len t a foldogozás szempontjából. Ilyen adathalmaz 
kezelése elképzelhetetlen számítógép nélkül. A legnagyobb munkát 
az adatok gépre történő fe lv ite le  je len ti, ez -  még korszerű 
technikát alkalmazva is  - sok-sok munkaórát igénylő művelet. A 
P '85 tábor megfigyelési anyaga a korábbi évekénél sokkal hama
rabb á l l t  össze "beküldésre kész" formátumúvá. Az idén viszont 
-  az adatbevitel időigényessége mellett -  az is visszafogja a 
munkát, hogy igazából ez az anyag egy új számítógépes feldolgozá
s i rendszer próbája. A vizuális megfigyelés módszerében történt 
változtatások megkívánták, i l l .  lehetőséget adtak egy új -  az 
adatok viszonylagos "pontatlanságához igazodó" -  programrendszer 
kidolgozására. Ennek keretében az összes meteor valamennyi ada
tá t gépen tároljuk, így sokkal könnyebben készülhetnek el pl. 
az eddig sok "manuális" munkát kívánó fényesség-, gyorsaság- és 
színstatisztikák.

Végezetül néhány szó a táborok hangulatáról. A résztvevők kö
zül jónéhánynak nem az első ilyen "stílusú" észlelőtábora vo lt a 
P '85. A helyszín is  ismert vo lt, 1980-ban /a "nagy meteortáboro
zások" nyitásaként/ szintén i t t  került megrendezésre egy összejö
vete l, bár a mostani résztvevők közül csak kevesen vettek részt 
azon. Az észlelőtáborok egyben baráti találkozók a maguk kötet
lenségével, szabadságával. A korábbi évek nagyobb táborainak ta
pasztalataként úgy véljük, hogy kb. 50 fő az a maximális létszám, 
amit "e lb ír" egy észlelőtábor -  akár a természeti környezet vé
delméből, akár a megfigyelni kívánók "védelméből" nézzük. Ami 
az előbbit i l l e t i ,  a szervezők szigorúsága nagyon eredményesnek 
bizonyult, a 81-es bakonyi és 82-es dombay-tavi szeméthalmok em
lékképe után az idei táboron szinte semmit nem hagytunk magunk 
után a hangulatos mátrai tájon.
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A megfigyelőhelyek -  hazai viszonyok között -  nagyon ideálisak 
voltak. Sülysáp Budapesthez való viszonylagos közelsége ellenére 
jó egű, a Mátrában pedig tökéletesek a "k ivilágítatlansági" v i 
szonyok, mégpedig rendeletileg, hiszen a piszkéstetői obszervató
rium munkáját zavarnák vele. Amire senki nem számított, különösen 
augusztus elejének zord volta  után, az az igen tartós derült, a 
hegyekben is meleg, nyári idő. A 11 éjszakából tizen lehetett 
észlelést fo lytatn i. A tábor végén egy hidegfront átvonulását 
követően pedig még az előzőknél is  tisztább idő köszöntött be, 
+676 határmagnitudóval -  egyben viharos s zé lle l és +6 C-kal.
Nem csoda, hogy a társaság nagyobb rész8 a legszebb éjszakát sá
torban tö ltö tte .

A meteorozás pergő stílusa / i l l .  maguk a meteorok/ valamennyi
ünk számára izgalmas sikerélményt je len tett. A maximum körüli é j
szakákon több igen fényes tűzgömb tűnt fe l ,  bevilágítva a tá jat, 
hatalmas nyomokat hagyva az égen. Sokuk percekig lá tszo tt, miköz
ben össze-vissza kanyargóit, sodródott. Az egyik legnagyobb szen
záció az aug. 11/12-én é j je l  Sülysápon a zenitben feltűnt -9*-10 
fényességű robbanó tűzgömb /lásd a rovatban/. Nyoma az első má
sodpercekben Jupiter fényességű kardként lebegett az égen. Elkép
zelhető, milyen hatást vá lto tt k i valamennyiünkből. Gyarmati Laci 
egy ideig a csapattal ''lelkesedett'1, majd nagy lé lek je len lé tte l 
irányba á ll íto t ta  fényképezőgépét. így készült egy, a szakirányú 
irodalomban is ritkának tekinthető fe lvé te l a nyom vonulásáról, 
alakváltozásairól.

Az utóbbi néhány sorral kedvet kívántunk csinálni azoknak, 
akik nem részesülhettek a Perseidák és a tábor élményében. Össze
jöveteleink fő  cé lja  a komoly csoportos megfigyelőmunka, hiszen 
ilyen je llegű  eredményeket egyetlen más /műszeres/ meteorészlelő— 
s i módszer sem ad. A jövőben is  igyekszünk minél pontosabbá, reá
lisabbá tenni adatainkat -  akár újabb módszerek kipróbálásával -, 
i l l .  a teleszkópikus meteormegfigyeiés nagyarányú fe jlesztését 
tervezzük. 1986-ban a jó  holdfázis ismét lehetővé teszi a Perse
idák megfigyelését, a P ’ 86 időpontja alőreláthatólag: 1986. 
augusztus 8-17.

TEPLICZEf ISTVÁN

Meteoros rövidhírek
%

|| BERKÓ EÉNYESSÉGSTATISZTIKÁJA

Berkó Ernő /Orosháza/ az 1982- 
1984 között végzett /elsősorban 
nyári/ meteoradataiból fényesség 
szerin ti összesítést készített.
A 3 év a la tt megfigyelt 1670 me
teor eloszlását grafikonon mutat
juk be. Az adatokból az átlagfé
nyességre kapott érték: 2/77
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^  PIHENŐ MQNOCEROTIDÁK ?

Az 1038 és 1099 közötti évekből fennmaradt feljegyzések sze
rin t a december 6-18. közötti időszakban 14 esetben jegygztek 
f e l  igen fényes tűzgömböt, amelyek mindannyian az RA 103° D +26° 
radiánsból jelentkeztek. Ezeket a meteorokat többen a Geminidák 
egy korai jelentkezésének tartják, bár ezek a je len legi ismere
teink szerint 1862 e lő tt nem voltak aktívak. Valószínűnek tűnik 
azonban, hogy a ma nagyon gyenge december 11 - i  maximummal ren
delkező Monocerotida-raj tűzgömbjeit láthatták eleink.

Ez a raj a meglehetősen ismeretlen 1917 I .  P/Mellish üstö
kössel á l l  kapcsolatban, mely ezidáig csak egyetlen esetben tért 
vissza. A Mono c erő tida-^íramlat valószínűleg nagyon lassan fe j lő 
dik. Szerkezetét nézve meglehetősen f ia ta l lehet, a legtöbb ra j- 
tag egy kupacban tömörülhet, hasonlóan a Leonidákhoz. Egy másik 
magyarázat szerint a bolygóperturbációk miatt ma a rajnak kevés
bé sűrű régióját s ze li át Földünk.

A kutatók az 1647 e lő tt i adatok ismeretében dolgoztak, továb
bi tűzgömbök figyelembe vétele módosíthatja a Monocerőtidákról 
alkotott képet.

/Monthly Notices 217. No. 2./

DRAG ONI DÁK ’ 85

Október 8-án Japánban többen is  eredményesen figye lték  meg a 
-Draconidák hullását. Y. Yabu a következő db/h-értékekről szá
molt be: 9:40 ÜT -  200 db, 10:00 UT -  100 db és 11:00 UT -
-  10 db /nyilván ZHR-értékekről van szó/. K. Watanabe és
K. Nose 10:40-11:40 UT között 83 db, jórészt 4-5 -s meteort lá 
to tt, ami 200-as ZHR-nek fe le l  meg. Y. Takenchi 10:00 UT körül 
14 perc a latt 39 meteort lá to tt.

K. Nagasawa és Y. Kozai adatai szerint a meteorzápor az esti 
szürkületben, 08:40 UT-kor kezdődött, és 08:45 tetőzött 2-300 
darabos óránkénti értékkel. A raj 08:45-ig vo lt észlelhető.

Jonh Bortle /U8A/ szintén figyelemre méltó aktivitásról szá
molt be. A meteorok 08:33 UT-kor kezdtek potyogni, a 08:42 UT- 
ve l végződő óra ZHR-je 44 vo lt. A megfigyeléseket az egyre v ilá 
gosodó hajnali égen végezte.

/IAU Circular 4120,4124/
A Giacobini-Zinner üstökössel kapcsolatos raj id e i éles, vár

hatóan nagy maximumát előrejelezték /lásd Meteor *85/9. szám/. 
Európából ''-nézve" a je lz e t t  időpont sajnos nappalra esett. Pe
dig sokan készültek az észlelésre. A szlovák amatőrök egy három
hetes /Orionida-/tábort rendeztek -  részben a Giacobinidák kedvé
ért. Hazai észlelőink is  készültek a munkára, de a borult idő 
megakadályozta az észlelést. Ondrejovban azonban rögzítették a 
meteorzáport a Csehszlovák Tudományos Akadémia csillagászai -
-  az időjárástól, és világosságtól függetlenül dolgozó meteor
radarral.

/A rövidhíreket Mizser A tt ila  á l l íto t ta  össze./
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UfllTOZÓCSIllPGOK
A

P l e io n e  Vá l t o z ó c s il l a g - é s z l e l ő  H áló zat

----- ----------------------- megfigyelési rovata

Összesen: szeptember-október során 39 megfigyelő 7176' ész -̂ 
le lé s t  végzett.
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A két hónap folyamán átlagosan 9?7.
(Pps, Rip)
JD 320-kor csökkenni kezdett, JD 350- 
nél érte e l 10^5-ós minimumát. Október 
végén 8?4~ós. (29 és z le lő )
Minimumban ingadozik 997-1093 között. 
(Koc, Imi, Pps, Rip, Rch, Sch, Too) 
Mihimum körül van 1090-nál. (Bgb, H ll, 
B t l, Kvi. Koc, Ckm, Kka, Mzs, Pps, Rip, 
Sch, Rch)
É szle lt maximumai: JD 316 = 11™3 és JD 
352 = ll^ S . (Mzs, Pps, Sch, Too, Zal) 
Erőteljesen fluktuál 12®8-13™7 között. 
(Rip)
Minimumban ingadozik 11®3-12?1 között. 
(Pps, Sch, Too)
Határozott változásokat mutat 12?2-13™1 
között. (Mzs, Pps)
Minimumban van: 1497 és halványabb.
(Mzs, Pps, Rip, Zal)
É szle lt maximumai: JD 323 = 1393 és JD 
350 = 13?2. (Mzs, Pps, Rip, Sch, Zal) 
Minimumban ingadozik 11?3"11?9 között. 
(Sch, Zal)
É szle lt maximumai: JD 339 ■ 13®8 és JD 
355 = 13?3. (Rip)
Maximumban fluktuál 1093-1099 között. 
(Rip, Sch, Zal)
Maximumban van 693-699 között. (Döm,
Fid, Hen) ' _
A két hónap folyamán átlagosan 1199. 
(Kvi, MZs, Pps, Rip, Sch)
Szeptember végén érte e l minimumát 892- 
va l, októberben lassan fényesedni kez
dett. (20 ész le lő )
A 1096-ós átlagos fényessége JD 344-kor 
kezdett e l csökkenni. Az utolsó észle lés 
szerint JD 356-kor 1199. (Kvi, Rip, Sch) 
Folyamatosan csökken 1197-1394 között. 
(Ckm, Döm, Kvi, Mzs, Pps, Rip, Sch, Kka, 
Too, Tel, Zal)
É sz le lt maximumai: JD 328 «  12y5 és JD 
349 *  1295. (Mzs, Rip, Pps)
1095-1194 között fluktuál. (Pps, Rip, 
Sch, Zal)
Lassan hullámzik 1297-1196 között.
(Mzs, Pps, Rip)
A két hónap folyamán minimumban van 
1192-nál. (Kvi, Mzs, Pps, Rip, Sch, Too) 
Folyamatosan fényállandósulásban van 
1393-nál. (Pps, Rip)
Átlagos fényessége 1097. (Kvi, Mss, Pps, 
Rip, Sch)
Maximumban van 1192-nál. (Kvi, Mzs, Pps, 
Rip, Sch)
Közepes fényessége 993. (Koc, Kvi, Rip, 
Sch, Zal)
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11^0-11^7 között ingadozik. Egy fo - 
gyatkozási minimuma é s z le lt  JD 344- 
kor 1292-va l. (Kvi, Mzs, Pps, Rip, 
Sch, Zal)
Közepes fényessége 897. (Ckm, Koc. 
Kka, Kvi, Mzs, Pps, Rip, Sch, Zal) 
Átlagos fényessége 1299. (Rip, Sch) 
Nagyon lassan csökken 1091-1093 kö
zö tt. (Ckm, Döm, Koc, Mzs, Kka, Pps, 
Rip, Sch, Too, Zal)
1198-1292 között fluktuál. (Kvi, Sch) 
Fényessége csaknem állandó 1298-nál. 
(Dai, Mzs, Pps, Rip)
Egy maximuma é s z le lt :  JD 347 = 1390. 
(Mzs, Rip, Zal)
H irtelen változásokat mutat 1197- 
1292 között. (Pps, Rip, Sch)
Egy rövid maximuma vo lt  JD 317-kor 
895-val. Október végén, JD 368-kor 
ismét fényes: 894. (Ckm, Koc, Kka. 
Mzs, Pid, Pps, Rip, Sch, Too, Vei)

214612 AG Peg (ZAND) Halványodott, közepes fényessége. 896.
(Bgb, Ckm, Fid, Koc, Kka, Kvi, Mzs, 
Pps, Rip, Sch, Too)

220912 RU Peg (UG) Maximuma jó l é s z le lt :  JD 353 = 1093.
(Mzs, Pps, Rip, Sch, Too, Ujv, Zal)
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Maximumban vanr szeptemberben á tla 
gosan 10®7, októberben 10?5. (Kvi, 
Mas, Pps, Rip, Sch)
A két hónap folyamán 9?2-9®8 közö tti. 
(Pps, Rip, Sch)
Minimumban van, halványabb mint 13,8, 
(Mzs, Pps, Rip, Sch)^
Minimumban van, halványabb mint 14,2„ 
(Mzs, Pps, Rip, Sch, Zal)
Szeptember végén, JI) 339-kor kezdő
dött egy újabb k itörés. Október fo 
lyamán 9¥6. (Mzs, Pps, Rip, Sch, Zal) 
Átlagos fényessége 4?7. (Fid., Koc, 
Pps, Rip, Sgi, Szu)
Egy maximuma é s z le lt :  JD 321 «  121J?7. 
(Sch)

Változó galaxismagok és kvajzárok

120539 KGC 4151 (SG) Fénye állandó 12^0-nál. (Pps)
2] 5841 EL Lac (ELLAC) Október folyamán sikerü lt eszle ln i

14f5 -n á l. (Mzs, Pps)

MEZŐSI CSABA

Szeptember-október folyamán rekordszámú ész le lésé rk eze tt 
eruptív változókról, az egész anyag 40-50 Sí-a! Bz főként Ri~ 
pero ás Schweitzer munkájának köszönhető. Ripero a nyár fo lya 
mán Madrid egyik Mii váltósába költözött, ahol ész le lés i körül
ményei lényegesen megjavultak. Ráadásul programjában szinte 
kizárólag eruptív változók szerepelnek.„.

lemét felhívjuk, a figyelmet az észlelések folyamatos kül
désére. Az adatrendezés idegölő munkáját havonta elvégezzük, 
még ha ez nem is  olvasható ki egyértelműen a FVH rovatból, 
így  komoly problémát je len t, ha késve kapunk adatokat, nem
egyszer hónapokkal korábbi .időszakról vagy több hónap anya
ga egyszerre kerül e l hozzánk. így  került bele a szeptemberi 
adatrendezésbe további 2 ezer nyári m egfigyelés. Továbbra is  
erra kérjük megfigyelőinket, hóra pontosan tartsák be a bekül
dést határidőt?

Az eruptív Report megjelenése után úgy döntöttünk, hogy 
néhány fényes eruptív cs illa go t már nem észlelünk 1986-ban. 
Ezek a következők: AE Aur, rho Caa, EZ Peg, RSV 1280.
/Az új GCVS a rho Cas-t átsoro lta  az SÉD alosztályba/.

Nagynehezen megindult a PLEXORS 1985-ös évfolyamának kia
dása. Az 1. szám sajnos csak decemberben je len t meg, de^re
méljük, előbb-utóbb sikerül behozni a lemaradást. Az e lő f iz e 
tés gyors visszaigazolásának érdekében az igazoló csekkeket 
Mizser Attilának kérjük megküldeni!
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MIRA VÁLTOZÓK

9.7- 13,0 között halványodott /Sch/.
8,5~s maximuma vo lt  okt. e le jén  /Koc, Sch/, 
Halvány, 13m körü li, de fényesedik /Sch,
Pps, Too, Zal, Mzs/.
9^9-8^3 között fényesedik /Sch, Mzs, Too/, 
9t9-12^7 között halványodik /Sch,Mzs,Kvi,Btl/. 
9^5-il^O között halványodott /Mzs, Sóz, Sch, 
Pps, B tl, Kvi, Koc/..
Okt. végéig 12,0-ra fényesedett /Mzs, Bgb, Ujv, 
Pps, Kvi/,
Szeptemberben 10,5-11,5 között halványodott 
/Sch, Too/.
Minimumközeli, 12 ~s /Sch, Pps, Kvi, Mzs/. 
Októberben 8^0 körü li, maximumban /Mzs, Koc, 
Sch, B^b, Okm, Kka/„
Okt. vegére e lé rte  7,8-s maximumát /Mzs, Sch/. 
7®9-9Iíl3 között halványodott, maximum utáni 
/Sch, Bgb, Fid, Mzs, Too, Koc, Pps/.
Október végére 8®8-ig halványodott /Mzs, Pps, 
Ffe, Sch. Fid, Too, Ckm/.
Okt. végere S ^ -ra  halványodott /Sch, Adm,
Bgb, Dóm, Pps, Fid, Mzs, Too, Rch, Okm, Kka, 
Koc, Men, Psa/.
Nagyon lassan fényesedik, okt. végén 8^8-3 
/Mzs, Sch/. ^
Szeptember e le jén  12,5-s minimumban, okt. 
végén ismét lO^-s /Sch, Too, Mzs/.
Hosszú periódusa miatt lassan fényesedik, 
okt. végén 8^0-s /Mzs, Fid, Too, Ckm, Kka/. 
Szeptemberi maximuma után lassan halványodik, 
okt. végén 7f8-s /Men, Mzs, Sch, Bgb,Fid,
Kka, Ckm/.
9.7- 9,5 között fényesedett október folyamán 
/Koc, Sch/.
Október végén e lé rte  a 7 ,0-t és még tovább 
fényesedik /Sch, Bgb, Pps, Fid, Sóz, Mzs,
Too, Ckm, Kka, Koc, F fe, Psa/.
Október végén maximumközeben, 5,8~s /Koc,
Mzs, Too/.
Okt. végén 13 körüli minimumban /Sch, Pps,
Bgb, Too, Ckm, Kka/.
Okt. végére fényesedett /Mzs, Sóz,
Rek, Kvi, Sch, Too, Pps/.
Szeptember e lső harmadában 11,5 körüli mini
mumban /Sch, Pps, Ckm, Kka/.
7,0-8^4 között halványodik /Mzs, Men, Sch,
Döm, Pps. Fid, Sóz, Ckm, Kka, Koc/.
Lassan fenyesedett 9 ,6 -ig  /Mzs, Sóz, Kvi,
Sch, Bgb, Too/.
9^8-llfO  között halványodott /Sch, Mzs, Rek/.
8,5-9“ 6 között halványodott /Men, Mzs, Kvi,
Sch, Too, Kka, Ckm, Fid, Rkl, Koc/.
Okt. e le jén  9,3-s maximuma v o lt  /Sch, Mzs/.
Okt. közepére 13^2-ig halványodott /Sch,Mzs/.
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IJ Her Lassan halványodik 1 0 -llm között /Sch, Mzs,
Zal, Pds, Kka, Ckm/.

W Her Okt. végen 10y7-s, maximum e lő t t  /Mzs, Pps,
Rep-, Psa, Sch, Rkl/.

R Dra Októberre 11®5-ig  halványodott Aízs,Psa,Rep, 
Sch, Ckm, Kka/.

S Her Október végére 10 -ra  halványodott /Men,
Sóz, Rep, Sch, Hof, Pps, P fe, Ckm, Kka/.

RV Her 14^2-12^2 között fenyesedett /Pps, Sch, Mzs/.
SY Her Szept. eledén 9,1-s maximumban /Sch, Mzs/.
RS Her 2m- t  halványodott, okt. végén 11^7 /Mzs, Men, 

Sch, Fid, Zal, Kka, Ckm/.
RY Her Szept. 10-e körül 8^8-s maximumban. /Sch,Mzs/.
Y Dra Okt. közepén már 11^7-s, fényesedik /Sch,Mzs/.
W Dra 12?0-9®7 között fényesedik /Sch, Mzs/.
T Her 10?8~i^ halványodott /Mzs, Rep, Men, Kvi, Sch/
W Lyr Okt. vegére 1173- ig  halványodott /Mzs,Sóz,

Sch, Pps, Fid, Zal, Koc, Kka, Ckm/.
Z Oph Októberre e lé rte  7,5-s maximumát /Mzs, Men,

Kvi, Koc, Too, Ckm, Kka/.
RY Lyr 10®0-12®2 között halványodott /Sch/.
RZ Lyr Fényes maximumot produkált 11^6-val október

ben /Pps, Mzs, Sch, Kvi, Zal/.
R Aql Az időszak végére 9,0~ra halványodott /Sch,

Hof, Hág, Rkl, Döm, Pps, Fid, Zal, Too, Mzs, 
Kka, Ckm, Sgi, Koc/. •

U Lyr Igen lassan halványodik 11,0-12,5 között 
/Sch, £ps, Zal? Mzs/.

W Aql Okt. közepére igen fényes, 8 -s maximumot 
produkál /Sch/.

R Sgr A két hó során 7,5 körüli /Men, Sch, Fid/.
RT Aql 9®5-ll®5 között halványodik /Sch/.
R Cyg Október végén 8,0 körüli maximumban /Sch,

Döm, Pps, Fid. Mzs, Kka, Kost, Kvi/.
BG Cyg Igen lassan fenyesedik 11^0-3.0^0 között /Sch/.
RT Cyg Okt. végén 8^9-s, halványodik /Mzs, Rek, Men, 

Kvi, Sch, Pps, Fid, Koc, Kka, Ckm/.
TU Cyg 9?8-ll®5 között halványodik /Sch, Pps, Kvi/.

Cyg Egyenletesen halványodott 10^3-ig /Sch, Hág, 
Rkl, Pps, Fid, Mzs, Too, Ckm, Kka, Koc, Men, 
Bgb/. m

Z Cyg Minimumban, 13 körüli adatok /Sch, Mzs, Pps/.
S Cyg 13?0-10®4 között fényesedett /Sch, Mzs/.
R Del 1190-899 között fényesedett /Sch/.
WZ Cyg 12,0-13,0 közötti lassú halványodást mutatott 

/Sch, Mzs/.
U Cyg Október végén 8 -s , maximumközeli /Pps, Mzs,

F fe , Kvi, Koc, Ckm, Kka/.
V Cyg 13m körü li, minimumban /Sch, Too, Mzs/.
S Del Okt. végén lO^sj3* halványodik/Koc,Rkl,Mzs,Kvi/
T Del Szept. e le jén  9,4—s maximumban/Sch,Rkl,Mzs,Koc/
T Aqr ll®0-7®5 között fényesedett /Sch, Zal, Mzs/.
R Vul Okt. közepén igen halvány 13,5-s minimumban 

vo lt /Schj Mzs, Koc/.
T Cep Október végén 1021 körü li, minimumban /Mzs,

Rep, Koc, Sch, Rch/.
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9.5- 12,4 között halványodott /Sch/.
Október közepén 8“ 8-s maximumban. /Évi, Sch/.
14.0- 9,3 között fényesedett /Sch, Mzs, Pps/. 
Szeptember közepén 12,5-s minimumban /Sch.
Bgb, Mzs/.
9?1-10?0 között halványodott /Sch, Pps, Mzs/. 
990-11^1 között halványodott /Sch/.
7 .5- rő l 8 j3-ra halványodott/Mzs,Sch,Ckm ,Kka/. 
Okt. elegen 10?3-s maximumban /Sch,mPps, Mzs/. 
Minimumához közeledve okt. végén l l - s
/Sch, Mzs, Too, Tbs, Koc, Kvi, B tl, Pps/.
11,7-11,2 között mutatott igen lassú fényese- 
dest /Sch, Zal, Mzs/.
8 .0 - 8,8 között halványodott /Sch/.
Igen halvány, 9?8-s maximuma vo lt  szeptember 
első napjaiban /Sch, Mzs, Zal, Koc/.

_______________________________  Z A LE ZS Á K  TAMÁS -  M IZSER  A T T IL A

FÉLSZABÁLYO S VÁLTOZÓK

35



5 ,5-val konstans /7 észlelő/.
Egyenletesen fényesedik 7^9-7™ 7  között 
/6 észlelő/.
Szeptemberben fényes, 6,6 /Ckm,Kka,Too/. 
Halványodik, 7^8 körüli /Ckm, Kka/. 
Szeptemberben minimum körül: 11^8 /Seb./,
7?5 -  gyengén halványodik /7 észl./ .
7,2-6^9 között fényesedik /Gkm, Fid,
Kka, Pps, Too/.
Szeptember közepén 8 ,7-val minimumot ér 
e l ,  7^5-ig fényesedik októberre, majd 
ismét halványabb /12 észlelő/.
Szeptember végén 7®6-s minimumban 
van /13 észlelő/.

közötti észlelések /6 megfigyelő/. 
Fényessége 5I?6-5^8 között vá ltozott 
/8 észlelő/.
Állandó 7?0~nál /9 észlelő/.
Október vegére 8^2-s minimumba halványo
dott /9 észlelő/.
Lassan halványodott 779-8,2 között /8 é./
9^0-8®3 között fényesedett, maximuma okt. 
16-ra vo lt  je lezve /8 észlelő/. 
Szeptemberben 10®8-s /Too/. 
ll®6-ll®9niközti észlelések /Pps, Mzs/. 
Állandó 7,8-nál /Fid,Kvi,Mzs,Too/.
Maximum körü li 7 ,7-val /Ckm, Kka, Mzs/. 
Októberben kisebb maximumot ér e l 7,0- 
va l /19 megfigyelő/.
4?8-5^2 között halványodott A 9  észl./ .
9.4- s maximumban van /Btl, Kvi/.
Gyors vá lto zások^ ,0-8,9 között /Kvi, Pps/ 
Október e le jén  7®l-s max.-bon /9 észl/. 
Halványabb: 9E?2-s /6 észlelő/.
Augusztus vég i maximumából halványodik 
S^ö-ig /10 megfigyelő/.
7!i!9 -8 ,l közötti fluktuációk / II észl./ .
3.4— s /Hag,Koc,Lmi,Pps,Vau/.
Szeptemberben minimumban van 12,0-val /Seb/ 
6 j9-7^5 közötti észlelések /10 megf./.
9|»5 körül halványodik /Koc, Sóz/.
7,7 körüli /Adm,Fid,Koc,Kvi?Too/.
Maximumot ér e l 6^5-val /7 észlelő/. 
Fényesedik 9 ,2-8®8 között /Bgb, Kka,
Kvi, Pps, Tbs/.
Szeptember e le j i  6,8-s maximuma 7,2-ig  
halványodik /13 észlelő/.
7®9-8®l között vá ltozik  /7 észlelő/.
11.0- ró l 9,2-s maximumba fényesedik /Sch, 
Kvi/.
Óriási szórás, nem egyértelmű!
8®3-8^6 közö tti /9 észlelő/.
Halványodik 6,0~6,3 között /14 észlelő/. 
Lassan fényesedik, átlagosan 6,6 /13 é./.
12.0- 11,7 között lassan fényesedik /Sch, 
Mzs/.
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212244- W Cyg /SRB/ Októberben 6™0-s lapos maximuma vo lt
/ II megfigyelő/.

212231 AB Cyg /SRB/ 7»8-s, maximum környékén /Ckm,Kka,Kvi/. 
213753 RU Oyg /SRA/ Októberben Ö*?2 körüli /Kvi/.
213957 RV Cyg /SRA/ 890-798 között vá ltozik  /6 észlelő/. 
214058 f* Cep /SRC/ Továbbra is  fényes, 3^8-s /10 észlelő/.
215927 TW Peg /SR/ 7^7 körül mozog /6 észlelő/.
223257 W Cep /SRC/ Változások 798-893 között /7 észlelő/.
225134 SX Lac /SRB/ 8?6-s /Fid, Too/.
231040 T I And /SRB/ Szeptemberben 9t5-s /Seb/.
234546 TZ And /SRB/ 8®8 körü li /Ckm, Kka/.
235048 RS And /SRB/ 897-899 között halványodik /Ckm, Kka/. 
235659 WZ Cas /SRB/ Átlagosan 793-s /6 észlelő/.

KOVÁCS ISTVÁN

SZABÁLYTALAN VÁLTOZÓK

V451 Cas K ics it halványodott: 7?6-7?7-s észlelések 
/Adm, Ckm, Kka, íp s , Psa, Rep, Tbs/.

AA Cas 897-893 között fényesedik /Bgb, Kka, Kvi, Pps/ 
IZ Cas Szeptemberben átlagosan 11^0 /Btl,Kvi,Mzs,Sch/ 
KK Per Újra halványodik 798-891 között /Fid,Pps,Tbs/ 
PR Per Konstans 8^2-nál /Pps, Psa/.
IP  Per Tovább fo lytatna gyors hullámzását. Az aug.

végi 8^5-ról 9?4-ra esik vissza, majd okt. 
végén 9r0-ig fényesedik /Kvi,Psa,Pps,Tbs/.

ZZ Cam 795 körül ingadozik /Bgb,Ckm,Fid,Kka,Koc,Mzs/ 
UX Cam Augusztusi fényességét magtartotta: 990-s,

nem vá ltozik  a két hó folyamán /Fid,Koc,Kka/
RX Lep 6^2-697 között halványodott /Fid,Kka,Pps,Ffe/ 
BL Őri Fényessége szeptemberben állandó /Ckm,Kka,Too/ 
SV Lyn Szórt észlelések 790-799 között.
VI UMa A két hónap folyamán állandó, egyetlen ész

le lő  szerin t sem vá ltozott 091-nál többet 
n /Adm, Fid, Hág, Ckm, Kvi, Kka, Pps/.

T Ser A lig  vá lto z ik : 697-698 között halványodik 
/Fid, Too/.

SW CrB A nagy adathalmazból 0,2-s halványodás s e jt 
hető / II észle lő/ .

UW Dra Továbbra is  állandó fényű 775-nál /Adm, Ckm, 
Fid, Kka, Kvi, Too/.

d Ser Gyengén fényesedik 571- ig  /Ckm, Kka, Koc,
Kvi, Fid, Hen/.

T Lyr Augusztusban kezdődött fényesedése 97 l-ig  
ta r t, utána h irte len  976- ig  esik vissza 
/Kka, Kvi, Ckm/.

V449 Cyg 798 körül állandó /Ckm,Fid,Koc,Kka,Kvi,Pps/
SV Cyg 25 nap körüli hullámzást vegez 899-993 kö

zö tt /Koc, Kvi/.
CT Del 796-798 közötti észlelések. A c s il la g  va ló- 

szinüleg állandó v o lt  a két hó során /10 é./ 
V460 Cyg 693-699 között halványodik /10 ész l./ .
DM Cep Fényessége 7»7~nál állandó AO észl./ .
RW Cep 791-796 között szabálytalanul vá ltozik  /10 é./

SZÁNTHÓ LAJOS
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RV Tauri VÁLTOZÓK

É szlelési eredm ények

AR CEPHEI 1961-62

A GCVS a c s illa go t SKb tipusú változóként osztályozza,
7^C -  7^9 közötti szélsőértékekkel. Szinképtipusa M4III.

Az Ali Cepheit fe lfedezése óta'nem észle lték  elégségesen 
ahhoz, hogy periódusát meg lehessen határozni.

A c s illa go t a Vilnius Obszervatórium 1961-62-ben készült 
patrol lemezei, alapján észleltem . A becsléseket vizuálisan 
végeztem fotó-vizuális fotom etria i rendszerben. Az észlelések 
átlagos hibája nem haladja meg a 0?l~t. Az é s z le lé s i adatok 
külön táblázatban találhatók, a fényváltozást grafikonon is  
ábrázoltam.

A fénygörbe fe lü le tes  elemzéséből úgy tűnik, hogy 60 nap 
periódusé, nagy amplitúdójú fluktuációk vannak je len . A p er i
ódus pontosabb meghatározásához azonban újabb adatokat is  
elemző számitógépes analizis  szükséges.

38



1. Táblázat. Az AH Gép fo tov izu á lis  fényességértékei v iln iu s i 
lemezek alapban.

1. ábra. Az ÁR Cep 196l-62-es fénygörbéje.

ARÜNAS KUÖINSKAS 
Hriénai, Taryby. 31 -  16 
23434O Lithuania 
USSR
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Észlelők figyelmébe

Változócsillagok

Januárban a következő mira maximumok várhatók:

KÖZLEMÉNY _____________________________________________________

fe lh ív ju k  a változóészlélők figyelm ét, hogy 1986. január 1- 
tő l az MVSO új cime a következő:

25 Birch Street 
Cambridge, Mass. 02138

USA

TIT Nyomda - 86.802 - 800 pld. - 2,5 A/5 iv
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e n g lis h Abstracts

Meteors

Meteor observations (p. 13.)

In August, 1985 there were 86 meteor observers, carry
ing out more than 1000 hours o f visual observation. They 
registered altogether about 6000 meteors. The Hungarian Me
teor and F ireba ll Observing Network (MMTÉH) organized it s  
Perseid camp between 9th and 20th August, the 80>a o f the 
observations were made here, wcich meant the most successful 
month of the history of the MMTÉH.

Near the maximum besides the two simultaneous observing 
••'i tes, some groups worked on few other s ites , too. Some 
bright fire b a lls  were also registered, some of these simul
taneously. The most in teresting bolids were observed on 
.11/12th August (see p. 17.) and on 13/l4th (see p. 18.).
Tit.' former had a fo r  8.5 minutes visual observable trace,
•-ho la tte r  fo r  15 minutes. The trace o f the previous one 
wuu photographed, too. The number o f the successful meteor 
|.botos is  about 50. The f ir e b a ll  of 13/I4th August was pho
tographed simultaneously with Czechoslovakian amateurs.

Variable Stars

AR Cephei 1961-62 (p. 38.)

We estimated the star from Sky Patrol plates taken at 
Vilnius Observatory within the in terva l of 1961-62. Prom 
the superfic ia l analysis of the ligh t curve i t  seems that 
the quasi-period o f 60 days, covered by narrow amplitude 
fluctuations can be found. However here we need further 
computer processing which w il l  be carried out la te r , combining 
results of th is paper as other ones. The l i s t  of observations 
and the ligh t curve can be found on p. 39.




