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Felhívás a csillagászat barátaihoz

A Csillagászat Baráti Köre Elnöksége - a rendező szervekkel 
együtt - meghívja a csillagászat barátait XIV. Országos Ta
lálkozójára Szombathelyre, 1986. augusztus 20-23-ra.

A találkozó BEQgEanflai
augusztus 20. 14 órától 
/szerda/ 18 órakor

19 órakor
- reggeli- a CSBK XIV. Országos Találkozójá

nak megnyitása
- a CSBK tevékenysége az elmúlt 

találkozó óta- a Zerinváry Emlékérem átadása
s z ü n e t

»

szakmai előadás ebédSzombathely csillagászati hagyo
mányai. Előadó: dr. Tóth György 
Látogatás az ELTE Gothard Asztro
fizikai Obszervatóriumban 
vacsoraa megyei CSBK küldöttségének be
számolói a végzett munkáról

augusztus 22. 7.30 óra/pentek/ 8.00 óra
s z ü n e t

10.30 óra - a CSBK országos elnökségének 
uj j áválasztása

12.00 óra - ebéd13.00 óra - szekcióülések /észlelő amatőrök,távcső és müszerépitők,-Pöld és 
Eg fórum, CSACS Fórum, stb./

19.00 óra - vacsora20.00 óra - szakmai és kulturális programok2



augusztus 23. 7.30 óra - reggeli 
/szombat/ 8.00 óra - szakmai előadás

s z ü n e t
10.30 óra - a^CSBK^HEV. Országos Találkozó

jának értékelése, zárszó11.30 óra - ebéd

Részvételi di,j « amely az étkezés, szállás és a programok költ
ségét foglalja magába:
CSBK tagok részére 875,- Ft
CSBK pártoló tagok részére 825,- Ft

A rendező szervek azok számára, akik igénylik és ezt a jelent
kezési lapon^jelzik - elegendő számú jelentkező esetén - Vas 
megye szép tájainak és műemléki értékeinek megismerésére 1986. 
augusztus 23-án, szombaton délután autóbuszos kirándulásokat szervez.
1• S zombathely-Cák-Kős zegszerdahely-Velem-Bo zso k-S zombathely;2. Szombathely•- Ják - Szombathely;
3. Szombathely - Kőszeg - Szombathely útvonalakon.
A kirándulásra jelentkezők részére 23-án éjszakára szállást, 
23-án estére vacsorát, ill. 24-én /vasárnap/ reggelre reggelit 
biztositunk.
Részvételi dij a fent felsorolt plusz szolgáltatásokat igény
lők részére: CSBK.tagok részére 1.175,- FtCSBK pártoló tagok részére 1.125,- Ft
Jelentkezés módja levélben az alábbi cimen:

TIT Vas megyei Szervezete 
Szombathely, Kőszegi u. 2.
9700

Kérjük jelentkezéskor az alábbi adatokat közöljék: Név, lakóim, ̂ személyi szám, CSBK ̂ tagsági, vagy pártoló tagsági iga
zolvány száma, részt kiván-e venni valamelyik kiránduláson: 
1 - 2 - 3 .
A jelentkezéseket érkezési sorrendben, max. 300 főig, illet
ve 1986. má.ius 15-ig fogadunk.
A jelentkezőknek a jelentkezés beérkezése után befizetési 
csekket küldünk, majd a bfizetés beérkezése után meghívót 
és részletes programot.
Sok szeretettel, érdekes programokkal várjuk a csillagászat 
barátait a vasi megyeszékhelyen:

a Rendező Bizottság 3



______ Szimultán meteoradatok feldolgozása____

Az utóbbi évekbeli - elsősorban a központi szervezésnek kö
szönhetően - elterjedt a tervszerű szimultán meteorészlelés.
A MMTÉH szimultángyanúa észlelési gyűjteménye egyre gyarapodik. 
A dagadó anyag ezükségeasó tett egy gyorsan működő, nagy 
adatmennyiséget is kezelni képes, megbízható módszert a való
ban szimultán meteorok kiválogatására.

A korábbi próbálkozások sok papírmunkával jártak, segéd
eszközként pedig csak zsebszámológép, vagy néhány tucat lépésig 
rogramozható kalkulátor Jöhetett szóba. Napjainkban az amatőr- 
eillagász körökben is egyre népszerűbbek a személyi számitó- 
;pek. Néhány olcsóbb tipus egyre többek számára válik elérhe- 
.évé. Ezek a kis számítógépek ideális eszközök a tömeges ama
tőr megfigyelési adatok rendszerezett tárolására, és további 
feldolgozására. A szimultángyanús meteorok listájáról történő 
kiválogatást, és a valóban szimultán meteorok néhány jellemző 
adatát számoló program Microdrive, és sornyomtató perifériák- 
al ellátott Sinclair ZX Spectrum 48K-os gépre készült. Az 
gyik változat teljes listáját, és a részletes algoritmust a 
ésőbbiekben szintén közreadjuk, de itt csak a számitás vázla- 
át mutatjuk be. Ezzel a célunk, hogy a programozásban már 
,ártas és egy kis önálló munkától sem visszariadó csillagász 
szakkörösök, számitógéppel rendelkező amatőrtársak maguk pró
bálkozzanak a feladat végső megoldásával. Ebben segit ez az 
útmutatás, amely jó számítási ©rakorlat lesz sokak számára, eset^ 
le^ újabb ötletek elindítója.

A FELADAT MEGFOGALMAZÁSA

Álljon /feküdjön/ tetszőleges "n" számú, egymástól távol 
eső helyen egy-egy megfigyelő /csoport/. Az egyes helyekre 
vonatkozó adatokat ezután mindig alsó f,i”, vagy "j" indexszel 
különböztetjük meg /i, j = 1,2,3 ...» n/. Az egyes észlelő
helyek földrajzi szélessége, hosszúsága, és tengerszint fe
letti magassága /  i *  & i »  bj_/ ismert. Most egyszerre két 
észlelőhelyet tekintsünk /az "i", "j"-t/. Az ott elhelyezkedő 
megfigyelők időben egyszerre meglátnak egy meteorfelvillanást.
4



'  v au --- I  »•

A t  felvillanást időtartamot és a kihunyást jellemző "t7" időt 
UT-ben. Ez utóbbiból a naptári dátum és a földrajzi hosszú
ságok ismeretében kiszámolják a helyi csillagidőket: ,

^ E , i ? ^F,j* ^Ejj* Keressük: a feltűnési- és eltűnési
pont földfelszíni vetületének földrajzi koordinátáit, felszin 
feletti magasságukat, a képzeletbeli felszinre érkezési pont 
földrajzi-, illetve’ a valódi rád* .spont égi koordinátáit, és 
végül a becsült tömeget.

KÖZELÍTŐ FELTEVÉSEK
A meteor mozgását befolyásoló földi gravitációs teret, és 

a légköri közegellenállást nem vesszük figyelembe, a meteor 
látható pályája egy egyenes, amelyen "v" átlagsebességgel 
egyenletesen mozog. Ezek a feltevések megengedhetek, hisz a 
várható észlelési hibák jóval felülmúlják az előbbiek miatti 
hibákat.

A MÓDSZER VÁZLATA
A több helyről látott meteor természetesen csak egyetlen 

felvillanás!-, és eltűnési ponttal rendelkezik a térben. Ezek 
megadhatóak geocentrikus derékszögű koordinátarendszerben 
/Id* !• ábra/, a megfelelő koordináták: 2p , Yp , Zp ; és X^,

Yg, Zp. Először ezeket 
találjuk meg eljárásunk 
során. Az észlelők által 
feljegyzett oc f -azö- 
gek nem mások, mint olyan 
szférikus polárkoordináták, 
amelyek origója az adott 
észlelőhely, és pólus
iránya párhuzamos a Földünk 
forgástengelyével /lásd

1. áora/. Egy pont egyértelmű ábrázolásához még szükséges 5



egy harmadik polárkoordLnáta ist nevezetesen a pont origótól 
való távolsága /rádiusz/. A problémánkban ez a fel-, illetve 
eltűnési ponttól az észlelőig húzott egyenes szakasz hossza. 
Legelső, és egyben döntő lépésként ezt kell meghatároznunk:

1. lépés /ld; 2. ábra/iTételezzük fel még egy pillanatra
ismertnek a fel-, és eltűnési pontok egyes észlelőhelyekhez
húzott rádiuszvektor-hoBszét, azaz a .-két és .-két.r,i ^ n*l

Térjünk át a topocentrikus 
$  , , S’ koordinátákról

az ún. topocentrikus derék
szögű koordinátákra /ezen 
koord.rendBzer origója a 
tekintett észlelőhely, tenge
lyei párhuzamosak a geocent
rikus ekvatoriális derékszö
gű koordinátarendszer ten
gelyeivel.

v  xJT-xrfet./**/5*'); y Z ’ & ( s » j * * / s* ) )  C * 2 * ( & , * * , * « ) .
/ugyanigy az eltűnési pontra, csak ott az "F" helyett "E" 
indexes mennyiségekről van szó/. A függvénykapcsolatokat csak 
szimbolikusan Jelöltük, és általában később is igy teszünk.'
Az / ! /  konkrét alakja bármely szférikus geometriai, vagy 
szférikus csillagászattal foglalkozó könyvben.megtalálható.

2. lépés: Egyenes vonalú eltolással az egyes "i” helyekről 
észlelt topocentrikus derékszögű koordinátákról áttérünk a 
geocentrikus derékszögű koordinátarendszerre: /A továbbiakban

*f,r rj /
/2/ ( x r j tfij'íl, íi)} Jr,: - h) )

/az eltűnési pontra hasonlóan/
3. lépés: Ha tényleg ugyanazt a meteort látták minden hely

ről, akkor a feltételünk:
/3 / I 'á,’: ~
/eltűnési pontra hasonlóan/. A /3/ egyenletrendszer minden 
különböző i«.1 párosításra felállitható. és mindegyik egyenle-6



tépek két oldalán a ^ P,i* ? p j keresett ismeretlen rá
diuszértékek találhatók!

Két ismeretlen, három egyenlet. Mindhárom egyenlet azonos 
alakú egy /3a/ J/s SA'Xs + & elsőfokú egyenlettel.
/s=l,2,3./ Hálunk a;b = $r,i/$F,j !

Minthogy a hibákkal terhelt, észlelt mennyiségeket tar
talmazó zg, yg mennyiségekhez nem található olyan "a”, "bn 
értékpár, hogy a hármas egyenletrendszert pontosan kielégít
hessük, ezért a legkisebb négyzetek módszerével oldhatjuk meg
a ? ?  i» $ P 9j-k:re a e§3renletreEldazert» így minden i,j 
észlelohelypárositáshoz találunk legvalószinübb £
rádiuszt /az eltűnési pont esetére hasonlóan/.

4« lépés: A most már tényleg ismert " £ " értékekkel / ! /  
és /2/ függvénykapcsolatok alapján minden i,j párosításhoz 
kapunk kissé különbBzó X ^ ,  ; íp>i, Tp>., ; Yp>i, Ip>j ;
ZP,i» ZP,j /el1:ÜD®si pontra is hasonlóan/ koordinátákat. Átla
golások után megkapunk három legvalószinübb koordinátaértéket 
a feltűnésre: Xp Yp, Zp /geocentrikus ekv. derékszögű koor
dinátarendszerben/. Ugyanigy eltűnésre: Xg, Yg, Zg.

3. lépés: Kis geometriai megfontolás után /ld: 3. ábra/ 
megkapható a felvillanás, és a kihúnyás térbeli pontjának föld
felszíni vetületének földrajzi hosszúsága és szélessége:
/4/ f,- ip, ( x f/ ÍF, ( x F,

/ hasonlóan/
6, lépés: a meteor egyenesnek 
tekintett pályájának földfel
színnel való metszéspontjának 
/döféspont/ geoc.ekv. derék
szögű koordinátáinak /Xg.Y-j, 
ZD/ kiszámolása. Erre a fel
tételi egyenletrendszerünk:
/5/ 4
/£/ .*Llx-£, -221Ü. . lilli.

**-*.

/



Az /5/ a gömb alakúnak tekintett Pöld felületének egyenlete, 
a /6/ a két pontjával megadott egyenea egyenlete /két egyen
letre esik azét/. Ezek közös megoldását keressük. Nehézség 
nélkül adódik a három koordináta. A / \ /  segitségével pedig a 

D, D földrajzi koordináták í b .

7. lépési A /2/ formulái. szerLnt a döféspont topocentrikus 
koordinátarendszerében érvényes X*°g, Y*°P, Z*°g koordinátái
az eltűnési pontnak kiszámolhatéak. Ezekkel pedig megkapható 
a valódi radiáns <*, S' -ja: /7/ tg * val(5di ra(J#,

^valódi rad.= ain *  valódi rad'ZE,D/YE°D*
8. lépés: Az átlagsebesség és a tömeg becsült értékének 

asámoláea: /8/ T 2 + 2 + ^  2 _ A  t-X

/9/ ^  - C, ■ 2*1 4r- t - 3;$3S

ahol $:

Az utóbbi két formula fizikai megfontolásokon alapuló ta
pasztalati összefüggés. A felsorolt irodalomban felkereshető. 
A a meteor csúcsfényessége magnitúdóban, y az átlagse
besség km/s-ban, ekkor a tömeg valószinü "a,." értéke grammban 
értendő.

Ezeket a jellemző adatokat kaptuk meg a programból. Nagyon 
pontos szimultán megfigyelésekből lehetne még a Naprendszer
beli pályáját számolni a vizsgált meteornak, azonban az eddi
gi amatőr vizuális meteorozás kb. fokpontosságú adataiból 
teljesen értelmetlen dolog. Komputerünk perifériákkal való 
ellátottságától függően több változatban irható meg a prog
ram. Elsősorban az adatbevitel és kihozatal szempontjából.
Ha csak magnónk van a ZX Spectrumhoz, billentyűzetről INPUT- 
okkal vihetjük be a kezdő adatokat, vagy sok adat esetén ka
zettáról, azon előzetesen a program után elhelyezett adattöm
bökből. Az adatok célszerűen a képernyőre viendők. Microdrive 
és nyomtató esetén jóval kényelmesebb a helyzet: egymásután 
sorszámozott "nevű", avagy egyetlen nagy adatfile-ban elhe-



lyezzük kellő sorrendben az adatokat és az eredményeket a sor- 
nyomtatótra küldjük, illetve egy eredményfile-ba, későbbi 
felhasználás végett.

Jelenleg használt variációnk szerint az egy szimultán me
teorra eső feldolgozási idő 2-3 észlelőhelyes esetben, a nyom
tató működési idejét is beszámolva 56-58 másodperc. A szimul
tán kiválogatás aszerint történhet, hogy valóban szimultán 
meteor észlelési adatai reális falsain feletti magasságokat, 
pályaalatti pont-koordinátákat eredményeznek, mig nem valódi 
szimultánra látványosan "rossz" értékeket kapunk /pl. -6 5 km 
felvillanási magasság, -56° eltűnési pont alatti földrajzi 
szélesség, ami Magyarországról látott meteornál elképzelhe
tetlen stb./.

A program teszteléséhez kézzel végigszámoltunk egy képze
letbeli meteort, Baja-Szeged észlelőhelyekkel. Javasoljuk 
a fentiek után a programot "mégiscaak" elkészitő amatőrtár
saink számára szintén tesztelésre ezeket az adatokat, mint
hogy számitott meteor lévén nem tartalmaznak a bemenő adatok 
észlelési hibákat. Tehát:

1. észlelési hely | 2. észlelési hely

Ezek után programunk megbízhatóságára álljon itt az eredeti 
eredménylista /a megfelelő adatok mellett a beállított 
várt értékek/:

9



VÁRT ADATOK:
... /46°200000 /
... /19°679994 /
... /120 km /

... /47?000000 /

... /19?879994./

... /55 km /

... /47?702o06 /

... /20Í060672 /

... /5Í4195739 /

... /-7°5728b2 /

... /8.012775 /

... /37.439069 /

Tehát a csonkítások következtében keletkező kicsiny hibákkal 
együtt is mondhatjuk, hogy észlelési hibák nélkül tökélete
sen visszaadja a program az eredeti adatokat. Nézzük most már 
’’élesben” is a működését!

Egyetlen példa: a jelenlegi feldolgozás középpontjában 
lévő P*83, azaz a Kajdács-Kapósvár-Dombay tő meteortábor 
szimultángyanús anyagának 54. számú példányát nézzük meg 
/mindhárom helyről látták/.

Adatok: valódi szimultánnak a Kajdacs-81., és Dombay-l/O. 
meteor bizonyult. Időpont: 1983. VIII. 11/12. 23il37m22s

Kajdacs elfogadott földrajzi koordinátái: 1/ = 46°34'
1= 18°35 ’ h=105 m

Donbay-tóra elfogadottak: ü>= 46°09’
j_q°23* 4=150 m

KaJdacsról: = 2h45m +64° o^, S*E = 4h10m +72°
Bombay-tóról: cc?, cTp = 4h30m +72° <x3, 5~3 = 7h00m +72°

És a kapott eredmények a fenti változatú formátumban, amit 
persze mindenki saját szándéka és izlese szerint formál
hat át:10



F EL T ŰNÉS F O L D R . S Z E L = 4 7 . 25 FŰK 
F EL T ŰNÉS F O L D . H 0 5 S Z = 1 9 . 2 4  FOK 
FEL T ŰNÉS MAGASSAÜA=118. 9 KM

ELT UNES F O L D R . S Z E L = 4 7 . 11 FOK 
ELT UNES F 0 L D . H 0 S S Z = 1 8 . S ó  FOK 
EL1UNES MAGA3SAGA=67. 8 KM

DÖFÉSPONT F O L D R . S Z . = 4 6 . 9 3  FOK 
DÖFÉSPONT F O L D R . H O . = 1 3 . 3 5  FOK

ALFA VALÓDI  RADIA'NS = 1 . Ó  H 
DELTA VALÓDI  RADI ANS = 5 2 . 0 2  FOK 
T 0ME ü E = 7 3 . 1  GRAMM 
A T L . S E B E S S E G = 2 0 . 2 1  KM/S

UTÓSZÓ

Jelenleg a központilag nyilvántartott /főleg 1983-beli/ 
szimultángyanú3 meteorlista átvizsgálása folyik. Ebben, és 
a program futtatásában, a mikrodrive-os változat formai to
vábbfejlesztésében Borkovits Tamás és Pólyák József segéd
kezik, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetét mondani. A 
munka befejezése után be fogunk számolni az eredményekről.

Azt viszont mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy amig 
az emberi reakcióidőt, megfigyelőképességet és emlékező 
memóriát, arány- és fényességérzéket felhasználó vizuális 
észlelések szimultángyanús meteorjait számolgatjuk, addig 
az egész feldolgozásnak csupán hozzávetőleges tájékoztató jel 
lege van. A szimultán meteorok valódi adataiból, amit a prog 
ram ad, bármilyen következtetést levonni valóságos esetre 
hiábavaló lenne. A fő problémák: a szögpoziciókat emlékezet
ből ábrázolják az észlelők, néha másodpercekkel az egész je
lenség után. De a bizonytalanabb égi arányérzékelés miatt 
már az égen is néhány fokos hibahatáron belül tudják megha
tározni a felvillanás és kihúnyás egyébként is bizonytalan 
pontját. Ráadásul szimultán észlelésről lévén szó, az egyes 
észlelőhelyek pozíciós hibái még le is ronthatják egymást.
Az észlelési hibákkal szemben legkevésbé a földfelszíni ve- 
tületek koordinátái érzékenyek: az összes észlelt szögadaí



-1 -03 hibával való ellátása csak 0.04-0.4. %-os relativ hibát 
eredményez. Vizsgálataink szerint legérzékenyebbek az észlelé
si hibákra a valódi radiáns koordináták /±l°-os hibáknál minta 
meteorunk valódi radiánspontjának deklinációja 45.2 % relativ 
hibával adódott/, és a felszín feletti magasságok /Íl°-os hi
báknál 2-6 %-os, azonban Í0?5-osaknál csak 0.8-3.5 %-os, és 
±10*-eseknél már csak 0.2-1.1 %-os relativ hibák adódtak ér
tékükben/.

Mindezek alapján csatlakozunk azokhoz, akik már eddig is 
szorgalmazták egy rendszeresen szimultánozó fotós-amatőr há
lózat létrehozását. Kérjük edzett meteorfotós amatőrtársainkat 
hogy vállaljanak részt egy ilyen fotós szimultán hálózatból. 
Elsősorban a szimultánozási időpontokban, az egyes észlelőhe
lyekről azonos időkben fotózandó égi területekben kellene 
megegyezni, a minél kisebb poziciós hibák kedvéért azonos ér
zékenységű filmre, és lehetőleg azonos tulajdonságú optikákkal 
dolgoznának egy ilyen hálózat tagjai. A negatívokat központi
lag, azonos módszerrel, ugyanazon berendezéssel értékelnék 
ki. Szt a mikroszkópos kimérési munkát könnyítené a fotózás
sal párhuzamos vizuális figyelése az adott égterületnek. Egy 
ilyen kialakuló rendszerben szakkörünk vállalná a negatívok 
kimérését egy csillagászati poziciókimérő műszeren. Jó lenne, 
ha ezzel kapcsolatban minél több vállalkozó kedvű fotós ama
tőr társunk elgondolkozna. Minél több tartalmas hozzászólást, 
ötletet és részvételi szándékról árulkodó jelentkezést várunk 
levélben - vagy az alábbi cimre, vagy Spányi Péter nevére 
/lásd a korábbi Meteor-számokat/.
% Továbbá várjuk a lenti cimre mindazok levélbeli jelentke

zését, akik észlelési anyagában valószinüsithetően szimultán 
meteor adatok vannak, és még feldolgozatlanok. Várunk más 
elvekre alapuló, ötletes szimultán feldolgozó számításokat 
és tesztelés, Ö3szehasonlitás kedvéért mások programjaival 
futtatott meteorok végigszámolását pedig szivesen vállaljuk.
A program teljes leközléséig is kitartó próbálkozást és sike
res feladatmegoldást kivárunk.

HEGEDŰS TIBOR 
6501. Baja, Pf: 110.



Hold- és bolygóexpozíciós idők

Sok amatőrnek jelent problémát a helyes expozíciós idő megvá
lasztása a Hold és bolygók fotózásakor. Szék az objektumok a fil
men jelentős kiterjedéssel rendelkeznek, ezért különös figyelmet 
kell fordítanunk arra, hogy a felszíni részletek a lehető legjob
ban "kijöjjenek". Ez az ég átlátszóságán kívül az exponálás ide
jétől függ elsősorban.

Sokan ezt a problémát próbálgatással, tapasztalatszerzéssel 
"növik ki", ez azonban sok időbe és pénzbe kerülhet. Ebben próbál 
segíteni nekünk a mellékelt táblázat. A táblázat az optikai rend
szer nyílásviszónjából és a használt film érzékenységéből megadja 
a helyes expozíciós időt a kívánt objektumra. 1 szükséges két 
adatból a filmérzékenységet ismerjük, de a fényerőt is egyszerű 
módszerrel számíthatjuk. Ha objektívünk közvetlen fókuszában van 
a film, akkor

P = f / a
ahol: ? - a fényerő 

f - a fókusz 
a - az átmérő

Ha a felvétel egy f^ fókuszú okuláron át történik, akkor az eredő 
fókusz

fe= (1/^-1) * f
ahol: L - az okulár távolsága 

a filmtől
Ebből a rendszer fényereje:

P = (L/f-j-l) x f/a

Természetesen a légköri átlátszóságot.- melynek változásait 
nem lehet pontosan előrejelezni - itt is figyelembe kell venni.
Ha szűrőt használunk, a szűrő erősségétől és a film emulziójától 
•függően növeljük az exponálás idejét. Túl vörö3 objektumoknál 
/pl. Mars/ külön figyelembe kell vennünk a film minőségét, mivel 
ezek általában a kékre érzékenyek. A kékebb objektumoknál viszont 
akkor vigyázzunk, ha vörösre érzékeny emulziót használnak.
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Ezek után lássunk egy példát:
Jupitert akarunk fényképezni egy 900 milliméter gyújtótávolságú 

114 milliméteres objektívátmérőjű távcsővel. A 10 mm fókuszú oku
lár 50 mm-re van a 27 DIN-es filmtől. Szűrőt nem használunk.

Tehát a rendszer fényereje:
F = (L/fj-l) * f/a = f50/10 -1} * 900-114 = 51.6

A táblázatban erre a fényerőre 27 DIN érzékenységű film esetén 
a Jupietrre 1/8 sec-ot kapunk. Az adatok aránylag pontosak, de 
érdemes a szomszédos időkkel is felvételt készítenünk.. Ebben az 
esetben pl. 1/15 sec-mal és 1/4 sec-mal.

/A táblázat az "Astronomia 2000" nyomán./

É r d e m e s - e ...?-----------------------------------------------------------

A 18 Melpomene kisbolygó fáziskoefficiensének 

meghatározása

Legáltalánosabban véve egy kisbolygó fényességét a Naptól és 
Földtől való távolsága, alakja és mérete, valamint a felületét 
borító kőzetek fényvisszaverő/fényszóró képessége határozza meg. 
Ezen feltételek közül az elsők tisztán geometriai jellegűek, így 
könnyen követhetők és kiszámíthatók. A többiek fényességben ját
szott szerepét viszont már sokkal nehezebb meghatározni, vagy 
úgy is mondhatnánk: túl sok kiinduló feltételt választhatunk 
meg önkényesen, és így gyakorlatilag végtelen kombinációval ér
hetjük el ugyanazt az eredményt.

okulár-film távolság: 
az okulár fókusza: 
a távcső fókusza: 
a távcső objektívátmérője:

VÁGUJHEm FERENC
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Mindössze pár évvel ezelőtt dolgozták ki a kisbolygók felüle
tére kiválóan, alkalmazható ún. többszörös szóródás elméletét, 
mellyel lehetővé vált az aszteroidák felszíni összetevőinek fizi
kai vizsgálata is, mely főleg nagyszámú mérés esetén ad kielégítő 
eredményt.

ihhez alapvető segítőeszköz az ún. fázisgrafikon, amelynek 
vízszinten tengelyén a Nap fdzisszöge szerepel /az az érték, 
amely alatt a Nap-Föld távolság látszik az aszteroida geometriai 
középpontjából/, míg a függőleges tengelyen a V/l,«/ érték van 
feltüntetve, k 7/1 ,<*/ érték a kisbolygó abszolút fényessége, 
amely definíció szerint az a fényesség, amilyennek a kisbolygó 
akkor látszana, ha távolsága pontosan 1 csillagászati egység len
ne a Föidt51 ás a Naptól egyaránt, de a két égitest az aszteroida 
egén egymástól e< szög alatt látszana. Az értéket a következő kép
lettel lehet kiszámítani:

V/l,*/ = V - 5.log/vA/ ,

ahol: V a ténylegesen észlelt kisbolygó-fényesség /fotoelekt 
romos észlelésnél a V tartományban, de ugyanezen elven meg lehet 
határozni az U/l,<*/ vagy bármely más fényességet is.,/, 

r a kisbolygó-Nap távolság, míg 
A  a kisbolygó-Föld távolság /mindkettő Cs.S.-ben/

Már a múlt század óta tudjuk, hogy a 0° fázisszögtcl távol a 
kisbolygó fényessége a fázisszöggel nagyjából lineárisan csökken, 
és a halványodás mértéke a fáziskofficiens, melyet magnitúdó/fok 
értékben adunk meg.
» G. Miller azonban már 1397-ben észrevette /Miller: Die Photo- 

meírue dér Gestirne, 1397/, hegy a 0°-hoz közeledve a fáziskoef- 
fíciens nemlineáris változást mutat. Dnnek részletes tanulmányo
zása igen fontos, mert a fényességmenetet a többszörös szóródás 
elméletének felhasználásával vizsgálva lehetőség nyílik a kis
bolygók anyagi összetételének meghatározására. Az oppczíciós. ef
fektust és a fáziskoeffícienst már vizuálisan is lehet észlelni, 
és lehet Iség van az összes fontosabb konstans meghatározására is.



A 18 Melpomene 1981-es láthatósága alkalmával - amikor is a 
kisbolygó nagyon kedvező helyzetben volt megfigyelhető az Aquari
us ban -, Roy Panther angol megfigyelő /az 1930u Pather üstökös 
felfedezője/ folyamatos vizuális fényességbecsléseket végzett 
róla. Összes észlelését egy kézben tartott 15x3C-as binokulárral 
végezte egy kempingágyon kényelmesen elhelyezkeave. Az AAVSO 
Variable Star atlas-ból választott összehasonlítókat, a fényes
ségbecsléseket a klasszikus változócsillag-fényességmeghatdrozás- 
sal végezte. A mellékelt ábra 
a fázisgrafikont mutatja, 
vagyis a V/l,*/ értéket a 
fázisszög függvényében. 
az adatok tipikus fázisgra
fikont rajzolnak ki: 7°-nál 
nagyobb fápússzög esetén li
neáris szakaszt, ennél ki
sebb értékeknél nemlineáris 
növekedést. Vagyis jól lát
ható az "oppozíciós effektus'^ 
a fényesedés a felület mikro
szkopikus sajátosságaiból 
származik.

A lineáris szakasz meredeksége a fáziskoefficiens értékét ha
tározza meg, és ez közvetlen kapcsolatban van az égitest albedó- 
jával. A legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásával megálla
pítható, hogy ot>7° esetén a fáziskoeffíciens 0,023jöD,002m/0 .

Bowell 1979-ben a Melpomene-t 3 típusú aszteroidának kategori
zálta, melynek közepes fáziskoeffíciense 0,029E/° —  az egyezés 
Bowell és a vizuális adatok között nagyszerű! Ha az ábra iineari- 
tását 7°-nál kisebb értékre extrapoláljuk, akkor a Melpomene ab
szolút fényességére V/l,0/=ó^88 -t kapunk. Hz is aránylag jó 
egyezésben van a Bowell által megadott 6^6l-s értékkel, mint -át
ható, megfelelő munkaprogramot választva aránylag kis műszerrel 
is nagyszerű eredményeket lehet elérni. Zvente 15-20 kisbolygó 
kerül kedvező oppozícióba, közülük csak párnak ismerjük fázis- 
koefficiensét kielégítő pontossággal.

A 13 Melpomene fázisgcrbéje 
R. Panther vizuális észlelései 
alapján

PAP? J AlíOS



___K ő k e m é n y e k é . _______________________________________

A Leteor Szerkesztő Bizottságának 1985. december 21-én 
tartott ülésen több, a rovatvezetők személyét érintő kérdés
ben született döntés.

A mély-ég rovat ea.di.gi vezetője, Papp Sándor munkahelyi 
és csarani elfoglaltságai miatt kérte felmentését. Utódjául 
Berente Bálát javasolta, a javaslatot a Szerkesztő Bizottság 
elfogad:a, ezért kérjük, hogy a jövőben a mély-ég észleléseket 
a követező crmre küldjék: 3erente 3éla, TIT Planetárium, 6000 
iLecskemét, Lánchíd u. 18. A Szerkesztő Bizottság egyidejűleg 
köszönetét fejezte ki Papp Sándornak eddigi rovatvezetői mun
kájáért.

Ptégi volt rovatvezetőnk, Gombos Gábor értesített, hogy 
egyéű ei.foglaltságai ismét lehetővé tennék a szerkesztőség mun
kájában való részvételét. Pelajánlását köszönettel fogadtuk 
és felkértük, hogy a jövőben íóátis Andrással közösen vezessék 
a bolygómegfigyelásek rovatát.

A szerkesztőség célszerűnek találta egy új rovat indítá
sát elsősorban kezdő amatőrök részére, amely a különböző te
rületeken végzett szabad szemes megfigyeléseket fogná össze.
Az új rovat vezetésére Keszthelyi Sándort kértük fel.

A SZERKESZTŐSÉG

Kesztnelyi Sándor ezúton is értesiti levelezőit, hogy
lakcíme megváltozott. Uj cime: 7624 Pécs, Alkotmány u. 3.»

ADOK VESZEK

ELnLO: csigakerék-csigaorsó pár. A kerék rozsdamentes acél
ból készült, külső átmérője 235^mm, 365 fogas, 32 mm átmérő
jű tengelyre nelyezhető fel, 2216 szabvány menetű orsó illesz
kedik hozzá. Érdeklődni: Hegedűs Tibor, 6501 Baja, pf. 110.
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Észlelő neve /észlelés helye/
Busa Sándor /Harkakötöny/ 
Parkas László /Budapest/ 
Fazakas József /Budapest/
Iskum József /Budapest/ 
Kósa-Kiss Attila /Salonta, RO/ 
Lőrincz Miklós /Pécs/ 
Dr.Prehoffer EleméryBudapest/ 
Ravasz Bálint /Gyopárosfürdő/

Elég siralmas a helyzete a napészlelőknek ebben a hónapban. 
Egyrészt az időjárás volt túl felhős és ködös, másrészt a 
Nap volt inaktiv.
Az első csoport 6-án tűnt fel - valószinüleg csak 2 napra - 
B tipusú és +20° szélességen az ÉNy-i negyedben. 10,-éig in
aktiv a felszin, majd csak 13-án van újra észlelés.
Ekkor az ÉK negyedben tartózkodik +5°-on egy I tipusú AA.
Ez a terület kelése után keletkezett, mert 9-én már a pere
men lett volna. 16,-áig nincs észlelés, ekkor viszont már egy 
követő folt is kialakult, D tipusú az AA. 18-án igen rövid 
észlelési idő miatt csak I tipusúnak van jelezve. 19-27-ig 
inaktiv a felszin csak egy fáklya látható 3 napig a Ny-i 
peremnél. 30-án is inaktiv a Nap.
A harmadik látható csoport csak a 16. és 18.-i észlelésen 
van feltüntetve a CM előtt ill. után -8°-on, D tipusú, bo
nyolult szerkezetű.
Lehetséges, hogy a rossz légköri viszonyok miatt nem voltak 
észrevehetőek a kisebb foltok, vagy ezek előzménye, utó
élete. Ezért az MDF sem biztonság s.

ISKUM JÓZSEF19



»
Vizuális szórványészlelést végeztek továbbá:

Eagi Judit /Józsa/, Dcményné Ságodi Ibolya /Kalocsa/, Nagy Zoltán 
/Budapest/, Zalay Horka /Budapest/

Szeptember és október hónapokról 34 megfigyelő küldte be ész
leléseit. Hosszú, meleg eszünk volt, sok derült időjárással.
Az emlékezetes utónyári időszak egy része sajnos holdas szakaszra 
esett, de emellett is 3ok lehetőség nyílt a megfigyelésre. A sors 
iróniája, hogy az időszak több /hétvégeken rendezett/ észlelési 
jellegi összejövetelén borult idő uralkodott. A névsorban szerep
lő sok megfigyelő elsősorban az ilyen szempontból egyetlen sike
res észlelőnétváge, a Széntgyörgyhegyen rendezett DMH-találkozó 
"termése".20



meg--i:C/’eló33el 30 észlelő foglalkozott 168,5 óra 
ossz-időtartamban. A meteorban gazdag őszi éjszakákról a körül
ményekhez képest sok adat gyűlt össze, több meteorraj 
keuvezc holdfázisra esett. 3zt kihasználva többszer szerveztünk 
hétvégi észlelő-összejöveteleket.

Szeptember közepén - mint már említettük - a Szentgyörgyhegyen 
került megrendezésre a soronkövetkező DME-találkozó /ld. keteor 
’85/10. szám/. liszta, derült időjárásban két éjjel végezhettünk 
megfigyeléseket - 13/14-én 5 fő 2 óra alatt 27 meteort, míg 
14/15-én 8-12 észlelő 4,3 óra megfigyeléssel 145 meteor adatát 
regisztrálta. A jó légkörnek köszönhetően magas volt a halvány, 
4-5 -s meteorok számaránya, fontos adatok gyűltek össze a Pisci- 
dákról és az időszak más rajairól.

ozeptember 20/21-én 5 megfigyelő végzett meteorészlelést 
■Sülysápon, az adatok mennyiségének tekintetében az esemény kisebb 
jelentosegű,^azonban: már az "ég alatt" feltűnő volt, hogy a me
teorok egy része egy, az általánosan használt Coock-radiánskata- 
lógusban nem szerepló pontból jelentkezik! A térképen is jól lát
szik mindez /ld.. ábra/, a radiáns helyzete a berajzolt nyomvona
lak grafikus összemetszetésével:

22^45m+l2° /340° +12°/
A megfigyelt rajtagok közül 7 egy 20 perces időintervallumban, 
22:34-22:54 UT között jelentkezett!
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Október egyik fontos eseménye a 3-9-én jelentkező Draconidák. 
más néven Giacobinidák rendekívül éles maximuma volt. Hint neve 
is mutatja, az áramlat szoros kapcsolatban áll a P/Giacobini- 
őinner üstökössel, amely épp 1985-ben járt nap- és földközelben. 
a  maximum nagyon rövid ideig tart, a raj közel merőlegesen met
szi a földpályát. Idei időpontját időben előrejelezték, tőlünk 
nézve ez^sajnos nappalra esett /okt. 3,5 UT/. A földgolyó túlsó 
felén élők voltak szerencsés helyzetben, a kanadaiak és a japá
nok elcsípték a hullást - amely 1-200 meteor/óra ZHR volt -, ill. 
/lévén, hogy a raj cirkumpoláris/ a csehszlovák szakcsillagászok 
is regisztrálták a jelenséget az ondrejovi meteorradarral /ld. 
.•ieteor ’35/12. szám/. Hazánkban több helyen is készülődtek a meg
figyelésre 3/9-án este, azonban az időjárás közbeszólt. így mind
össze néhány Oraconidát jegyeztek fel észlelőink a környező na
pokban.

1535 egyik nagy jelentőségű eseménye az Orion!dák jelentkezé
se. Halley-üstöko3 tanulmányozására létesült nemzetközi össze
fogás részeként a vele kapcsolatban álló neteorrajok vizsgálata 
fontos jelentőségű. A megfigyelésekkel a tudósok vizsgálhatják 
a részecskesűrűséget az üstökös, ill. az üstököspálya környezeté
ben, és ez fontos jelentőséget kaphat pl. az űrszondák irányítá
sában.

Sajnos szervezési nehézségek miatt csak későn jutott el a meg
figyelőkhöz a hasznos információkat tartalmazó IHW Kézikönyv, és 
az észlelési felhívás. így a megfigyelési kampány nem volt igazán 
hatékony. Az Orionidák maximumára több előrejelzés érkezett. Ki 
- a hétvégék figyelembe vételével - okt. 18-20. között szervez
tünk egy megfigyelő-összejövetelt Sülysápra. A résztvevőket esős, 
börongós idő fogadta mindkét éjjel. A második éjszakán javult a 
helyzet, a hajnalodás előtt egy órával váratlanul kiderült, a 
gyors nekikészülődés után háromnegyed órán keresztül folytatott 
munka 32 meteort eredményezett /tehát: 19/20-án éjjel, 4 fő ál
tal/. Közülük 6 volt Orionida, míg 9 más meteor egy - pontosab
ban ki nem márt - Monocerős-beli irányból érkezett, /ilyen radi- 
áns szintén nem szerepel a Coock-katalógustan!/

Okt. 20-án, vasárnap ragyogó időjárás köszöntötte a távozókat. 
20/21-én éjszakára csak 2 megfigyelő maradt, hogy a ragyogó,
+673 határmagnitudós égen hajnalban 3 óra alatt 38 meteort lásson. 
Közülük 40 tartozott az áramlathoz /45 7°/» mindezek jól kirajzol
ják a radiáns helyzetét. Túlnyomó többségük a "foradiánsból" je
lentkezett, helye megegyezett a katalógusbeli adatokkal /a radi.- 
insvánaorlás figyelembe vételével/, az adatok statisztikai fel-, 
dolgozása folyamatban.

Kaiig elsősorban a csoportos észleléseket "dicsértük", de meg 
zell említenünk "magányos" megfigyelőink fáradozásait, hiszen 
munkájuk biztosította észleléssel az időszak folyamatos lefedé
sét. Külön dicséret illeti Parkas Ernő /Budapest/, Hagy Tivadar 
/8zigétszentmarton/ és Sajtz András /Újfalu,R/ észlelőmunkáját, 
ill. mindenkiét, aki vállata a fagyoskodást az őszi éjszakákon.

Az orionidák krónikájához tartozik még néhány adat, ami az 
észlelőlapokról egyszerien kiolvasható, ^kt. 23/24-án /amikor 
újabb derült szakasz kezdődött/ Pápán 01 UT-kor 24 sec alatt 
4 Orionida jelentkezett /öüle/. üzen kiviül az időszakban két 
/majdnem/ pontszerű meteor jelentkezett, mindkettő Orionida,22



10. 20/21. 01:43:38 UT Radiáns: RA: QQ° D: +13°
10. 23/24. 00:08:05 UT Radiáns: RA: 87° D: +15?5 /kb./

Kértük észlelőinket, hogy még az ég alatt jegyezzék fel, ha 
egy meteort Őri-rajtagnak vélnek /nem mindenki tette meg/. Szék 
alapjan okt. 23/24-én 2,3 óra alatt /egyedül észlelve/ 43 meteor
ból lb volt raj tag, azaz 37 /ó-uk /Teoliczky/, máshol ugyanezen 
V í elf.n ^  , alatt /rosszabb égen/ 10-ből 6, azaz 60 /Földesi/.

24/25-én.  ̂ óra 33-ból 12, azaz 37 ;*■ az űri-számarány
/íeplrczky/. Ugyanezen éjjelen 5 jellegzetes, lassú, kczeoesen 
lenyes, sárga meteor jelentkezett a Leo-ból, jól kirajzolva egy 
radu.anst. /A^Kevés adat nem tett lehetővé pozíció-Hteghatározást./ 
A jelenség_tényét Farkas Ernő megerősítette más megfigyelőhelyről 
eszlelve. Ez az áramlat sem szerepel a használt katalógusunkban.

j ó l  K ir a jz o lv a  a r a d iá n s t  / m in d k e ttő t o ü le  la b o r  lá b b a / , A d a ta ik :

ózeptember-októberben mindössze két fényesebb tűzgömb jelent
kezett. Csiszár Tibortól idézünk /az észlelőhely: Orfű, Balázs-
hesy/: h „ a"Szept._ 20/21-én 2lY05?303 ÜT-kor egy -3m-s meteor tűnt föl a 
M  Psc alatt 2-3 -ra. Színe kékesfehér volt, a .„lassú, kb. 6°/sec 
seoessegu objektum fokozatosan fényesedet! -5-ig, közben feié- 
n®k .mérete 15-18*-re növekedetté A fej közepe kékesfehér maradt, 
körülötte kék es kékeszöld színekben lobogó burok váltakozott.

3—4 hosszú, fokozatosan keskenyedő csóvát húzott maga után, 
ami kék-kékeszöld-zöld színekben váltakozott. A zöld árnyalatai 
inkább a burok és a csóva szélein jelentkeztek. A csóva egy kis 
tűz lángjának lobogására emlékeztetett, és menet közben kb. 4-6 
darab kis ^ángfoszlányócska vált le róla /lásd a rajzot/. A tűz
gömb 22-23 -os útját közel 3,5 sec alatt tette meg. Kihúnyása a 
szemközti hegyek fölött történt, már-már lepottyanni látszott." 
Koordinátái: 01:17+04 —  02:25-12



A másik jelenséget Gyarmati és Tepliczky észlelte Sülysápon, 
okt. 20/21-án 02:03:00 ÜT-kor. Az igen lassú, A sec-ig^látszó, 
kb. -4m maximális fényességű igen látványos tűzgömb +3 -s volt 
feltűnésekor. Fokozatosan fényesedett fel, 0a felett élénkzöld 
színt öltött, erőteljesen viliódzni, vibrálni kezdett, sziporká
zott, szinte szikrázott. Ennek ellenére leválló darabot nem sike
rült észrevenni. A horizont közelében a fák között tűnt el, mint
egy "lenyugodott". Koordinátái: 03:47-14 —  04:53-25

Fotografikus téren 5 észlelő 44,7 órát észlelt eredményt nél
kül, bar a felvételek egy része még előhívatlan. Érdemes megemlí
tenünk viszont egy, az MMTEH Meteorfotó Archívumába utólag bekül
dött szép meteorielvételt. 1934. okt. 10-én Sári Gyula /Szcny/ 
egy 10-12 sec-es állókamerás próbafelvételt készített, arra lévén 
kíváncsi., mekkora expozícióval pontszernek még a csillagok. ./Pró
ba lévén pontos időpontot nem jegyzett fel./ Nos, ezen a rövid 
expozíciós felvételen az űphiuchus csillagai között átsuhant egy 
fényes, néhány fok hosszú, a pályája közepén hirtelen felfénylést 
mutató meteor, a mozgás iránya jól megállapítható, a felfénylésig 
a meteor egyenletesen fényesedik. A pálya második szakaszán három 
kifényesedés látszik /sok köszönhető a kemény fotópapírra történt 
kidolgozásnak/, a kialvás nagyon gyorsan bekövetkezik. A majdnem 
pontszerű csillagok között a meteor pályája jól kimérhető, egy 
októberi Jraconidát sikerült lencsevégre kapnia észlelőnknek. 
/Ilyen "valószínűtiénül ritka" szerencsével fotózott Hevesi Zol
tán /Kaposvár/ egy meteort 1982. júl. 9/10-én*- lásd: Meteor 
’82/12. szám - 20 seo expozíciós idővel, ludni kell, mikor érde
mes kinyitni a zárat!/

Teleszkópikus megfigyelések terén a pécsiek ügyködtek ismét, 
hárman 9,7 orát~figyelték binokulárral az égboltot. Az őszi hó
napok teleszkópikusan is "hálásak". Az egyik figyelemre méltó ( 
jelenség viszont "szórványként" került lejegyzésre /Csiszárék/:

"A Hartley-Good üstökös keresése közben az 5,5-s 18 Aqr csil
lagtól nyugatra egy +4m-s sárga színű "csillag" villant fel, majd 
vissza-visszahalványodva kb. 7-775-ra, háromszor pulzáltí A jelen
ség közel 1,5-2 sec-ig tartott, a helye 21:00 -13?2 -nál volt.
3gy többször felfényesedő pontszerű meteorról lehet szó. Ezt meg
erősíti, hogy 4 perccel később az említett hely irányából kiin
dulva, attól kb.' 6°-ra Diíy-ra észleltem egy újabb teleszkópikus 
meteort!"

Mikrometeorit-észlelást egyedül Ozász Csaba végzett, több ol
dalnyi rajzot készítve a "kinyert" részecskék alakjáról, eloszlá
sáról.

A rovat összeállításában Bagi Judit működött közre.
- hof - tey -
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1934. február 26-án helyi idő szerint 20 óra körül a tömszki, 
xanerovszki terület és a krasznojárszki körzet lakosai tanúi T o l 
tak egy különleges jelenségnek: az égen végigrepült egy tűzgömb, 
fényes csóvát húzva maga után, vakító villanásokkal ás "tűznyel
vekkel" beragyogva a környéket, nem kis riadalmat keltve. Hang
hatás is megfigyelhető volt a repülés közben, és eltűnése után 
percekig, a megfigyelők tájékoztatása és a híradások alapján a 
tűzgömb egy igen nagyméretű kozmikus testet sejtet.

3 cikk szerzői, valamint Krivjakov ás N. Abramov 1934 áprili
sában jártam először a területen. Mintákat vettünk, feltérképez
tük a helyszínt, kikérdeztünk sok megfigyelőt, írásos beszámoló
kat is kérve tőlük. 1984 nyarán az érintett területen egy expe
díció működött, amely szemrevételezte a terepet és kiegészítő 
adatokat gyűjtött.

A megfigyelők elbeszéléseit elemezve és az előzetesen begyűj
tött aaatok alapján a következő kép alakult ki:

---------------------------Fényes tűzg öm b Dél-Sz ib ér ia  felett______________

1. ábra: a terület, ahonnan megfigyelték a C su 1lm a-tűzgo mb ct.
a femete ponttal jelelt helyekről küldtek megfigyeléseket.

n —-t



.Február 26 —in tomszki helyi idő szerint szerint 20 óra 39+3 
perckor a Csulima-folyó jobboldali medencéje fölött /Kemcsug- 
folyó/ 100 ̂ km feletti magasságban "kigyulladt" egy kozmikus test 
az atmoszférában. A meteortest a Juksza-folyó felett kb. 10-12 km 
magasságban kezdett intenzíven szétesni. Ezt erős kék színű fel
villanások kísérték. A tűzgömb 2-4 km magasságban, 3-10 km-re 
Kaljuska Asznovszkij településtől nyugatra tűnt el.

Kezdetben a tűzgömb ragyogó "mozgó csillaghoz" volt hasonló, 
majd egy kékesfehér színű, zöld és búzavirágkék színnel keveredő, 
nagy fénylő rakétához hasonlított. Azok, akik a tűzgömb pályája 
mellett tartózkodtak, a felvillanásokat villámfényhez, ill. elek
tromos ívhegesztés fényéhez hasonlították /"olyan világosság 
lett, mint nappal", "elnyomta a fényszórók fényét", "erős fény
szóró", "belenézve fájdalmat okozott"/. Fényessége olyan nagy 
volt, hogy 130-150 km-re a tűzgömb röppályájától, Tomszkban az 
automata kikapcsolta a közvilágítást. Hasonló történt Aszinó vá
rosában is. Novoszibirszkben viszont senki sem észlelt fényese- 
dést a tűzgömbtől.

A megfigyelők eleinte sárga fényűnek látták, keverve kékkel 
/"világoskék", "búzavirágkék", "mint a tv képernyője"/, majd 
zöld színűnek /ezt mindenki megjegyezte/, ill. "kékes-rózsaszínűnek". Eltűnése előtt "élénkvörös", "vérvörös" színű volt.

A tűzgömb alakját - hasonlóan a színéhez - sokfélének írták 
le. A "rakéta" felgyulladása után "gömbbé", alakult, majd a gömb 
csóvát eresztett "szűkülő véggel". Néhány megfigyelő a csóvát hasonlóan látta, csak fordítva, táguló véggel. Beszéltek "csepp
formáról" a fejrészen, "lámpatestűről", "ellipszis" és "lapított gömb" alakú formáról. A gömb növekedett, majd "megért" /vagyis 
színe zöldeskékből világos narancssárga színű lett/.

A gömb színe a süllyedés mértékében változott kékből zöld, 
majd narancssárga színűre, és végül vörösre. Ezzel együtt más 
színek is megfigyelhetők voltak, nem túlzás, hogy a tűzgömb lát
hatósága alatt a szivárvány összes színe jelentkezett. Repülése 
alatt két-három alkalommal változott kék színűre.

2. ábra:
A tűzgömb alakja 
különböző helyeken készült rajzokon.
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Egyidőben a fénylő optikai jelenségekkel sok megfigyelő szá
molt be hanghatásokról, amely elektromos kisülésekhez hasonlí
tott: "morajlás", "zúgás", "szirénaüvöltés", "melodikus fütyü=-' 
lés", "suhogás", "mint a szélben csapkodó ruhadarab", "mint vesz— 
szosuhogás", "mint egy nagy repülő madár számysuhogása". A han
gokat a megfigyelők nemcsak a tűzgömb repülése alatt, hanem fel
tűnése előtt 1-2 sec, ill. eltűnése után 3—4 sec időtartammal is 
hallották. Ilyen hangjelenségeket figyeltek meg a tűzgömb röppá- 
lyájától 320 km-re is. A röppálya végén lévő megfigyelők a hang
jelenségeket egy motorindításhoz, vagy egy "leszálló helikopter" 
hangjához hasonlították.

Sok megfigyelő a televízióvátel zavarait is megemlíti. Minya- 
jevka településen, ahol a tűzgömb utolsó felvillanása volt, kiég
tek a villanyégők és az alkonykapcsolók. Máshol hunyorogtak a 
lámpák, vibrált a televízió képe. A röppályához közeli megfigye
lők eltűnéskor egy dörrenést hallottak^ amely 3-4 percig folyta
tódott. A távolabbi megfigyelők ezt néhány percig hallották. Ezt 
ballisztikus hullalmok okozták, amelyet a tűzgömb keltett a leve
gőben. A megfigyelők ezt a röppályától 130 km-re is feljegyezték, 
hinyajevkában hirtelen szálerősödést észleltek a ballisztikus 
hullámok áthaladása alatt.

A röppálya alacsonyabb részén a fénylő gömb kettéválását fi
gyelhették meg az észlelők, "tűzdarabkák", "szikrák" repültek ki 
belőle, iíéhány megfigyelő utófénylést, füst megjelenését is fel
jegyezte, ahonnan a szikrák kiváltak. Kaljuska településen 10 
sec-mal a felvillanást követően földrengést észleltek.

a megfigyeléseket analizálva megállapítható, hogy az érintett 
területeken meteoreső esett. Valószínű helye: a Kaljuska telepük 
lés, a Kis- és a líagy-Kalja folyók által határolt terület. Le
hetséges, hogy a tűzgömb a Gsulima balpartján esett le, azonban 
a földi expedíciók nem fedeztek fel 3em krátert, sem tölcsért 
vagy erdőpusztulást, amiből meg lehetne állapítani a -tűzgömb be
csapódásának helyét. 27



A megfigyelőktől kapott adatokat feldolgozva a tűzgömb az 
alábbi adatokkal rendelkezett:

a  röppálya metszéspontja a földfelülettel:

^  = 57?6+p?l H 2 = 85?2+0?3 3

A radians horizontális koordinátái:

Az = 237°+5° h = 18° £7°
/az aziműt a déli ponttól mérve/ 
a  láthatóság időtartama: 5-15 sec

érdekességként megjegyezzük, hogy a Halley-üstökös perihélium- 
átmenate előtt a tűzgömbaktivitás megnőtt, Hárcius 23-án egy fé
nyes tűzgömböt figyeltek meg az irkutszki területen. Az újságok
ból ismert más tűzgömbök megfigyelése: 1984 január 31-én Türk- 
méniában, március 23-in Portugáliában.

maga idejében a Tunguz-meteor kutatói is kimutatták a tűz- 
gcmbaktivitás megnövekedését két évvel a Kalley-üstökös érkezése 
előtt. A híres Tunguz-jelenségen kívül 1908 nyarán és őszén is fé
nyes tűzgömböket figyeltek meg Angliában, Oroszország európai ré
szén, Prib alti komban, Kczép--n.zsiában, Szibériában és Kínában. 
1903-ban a korabeli újságok több beszámolót közöltek ilyen jelen
ségekről, mint más években.

Az ilyen egybeesés persze véletlen is lehetett. Nehéz össze
függést keresni és bizonyítani az említett tűzgömb és az ismert 
távoli üstökös között. De vonzó az az elképzelés: nincs-e álta
lános hasonlat az 1908-as és az 1984-es tűzgömb között.

D. F. ANFIG3N0V —  V. G. ÁSZT
/A Nauka i Zsizny 1985/3. sz. alapján —

fordította: Földesi Ferenc/

H

^ATMOSZFÉRA —  AiíATŐRI-EISOROLÓGIA « « « « « «
Az amatometeorológia iránt érdeklődök figyelmébe ajánljuk, 

hogy ismét megjelent az Atmoszféra, az amatőrmeteorológiával fog
lalkozó észlelők kiadványa. A sorrendben 27. és 28. szám 1984 el
ső félévének feldolgozását közli /amatőr észlelésekből/, továbbá 
érdekes cikkek, régi észlelések ás fotók színesítik a kiadványo
kat. Az Atmoszféra Sülysápon került kiadásra, a két számot meg
kapta valamennyi észlelő, aki az elmúlt években anatőmeteoroló- 
giai megfigyelést végzett és küldött be. A lapot Nagy Zoltán és 
Fodor Antal állította össze, a feldolgozásokat Lakatos István 
készítette.

A jövőben az Atmoszféra rendszeresen jelentkezni fog, az ész
lelők" térítésmentesen kapj ík. a  megfigyelőmunka után érdeklődők 
Fodor Antalhoz forduljanak: 2241 Sülysáp, Úri u. 32.28



Meteoros rövidhírek
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A híres Allende-meteorit egyes darabjait - mint cikkünkből 
sejthető - már korábban megtalálták. Érdekességként elmondjuk, 
hogy néhány morzsányi darabja hazánkba is eljutott. A hetvenes 
évek közepén Szentmártoni Béla kapta őket levélben egy kis nylon- 
tasakban, külföldi baráti kapcsolatai révén. Néhány akkor aktív 
amatőrnek - köztük e sorok írójának - továbbküldte a meteorit
morzsák egy részét. Tíz év távlatából visszaemlékezve: fekete, 
összeégett, a mikronéteoritokhoz hasonló, pár tizedmilliméteres 
szemcsék voltak. De mégiscsak a "kozmosz lehelete"... /. /

íp HIRE0HRÁ3UNKRÓL
Az előbbi híradást az^amerikai Smithsonian Intézet rendszere

sen megjelenő kiadványából, a SEa IT Bulletinből vettük. Az intéz
mény komplex módon foglalkozik a Eöld vulkánikus és szeizmikus 
jelenségeivel, valamint a részben a geológia témakörébe tartozó 
meteoritek hullásával, vizsgálatával. Tevékenységkörébe tartozik 
a rövid időtartamú jelenségek nyilvántartása, az adatgyűjtés pl. 
a feltűnt tűzgömbjelenségekről. A kiadvány jelenleg "kerülő úton',' 
olasz amatőrtársaink segítségével érkezik, azonban rövidesen meg
történik a közvetlen kapcsolatfelvétel.és tűzgömbészleléseink to
vábbítása.

S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n

S E A N
Scientific Event Alert Network

B U L L E T IN
VOLUME 10. NO. 3 . MARCH 31, 19H5

Lindsay McClelland, Janet Crampton, E lizabeth Nie 1 sen (geologists)
SCIENTIFIC EVENT ALERT NETWORK * National Museum of Natural H is to ry  

Mail Stop 129-Washington, DC.20560*Telephone(202) 357-151 !•Telex 89599SCJNET WSHf  D a ta  o re  p r e l im in a r y  a n d  ju b je tr f to  c h a n g e  ; c o n ta c t th e  o r ig in a l  s o u r c e  o r S E A  N  b e lo r e  u s in g  )
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december utolsó napjaiban látott napvilágot 1.981 meteorászle- 
lési eredményeinek publikálása. A kiadvány tartalmazza a tárgyév 
valamennyi megfigyelésének adatát, minden egyes alkalomkor az 
azonosított rajtagok számával egyetemben. A második rész rajon
ként csoportosítva közli a számolt ZHR—értékeket, az aktív áram
latoknál grafikonnal is illusztrálva. Az összeállítást radiáns- 
meghatározási eredmények és észlelőlista zárja.

Nagy elmaradásunk van a megfigyelések publikálása terén. En
nek egyrészt a feldolgozói "kapacitáshiány'’ az oka. Mindazonál
tal jelenleg úgy látjuk, hogy 1986-ban be tudjuk hozni 4 éves 
elmaradásunkat. A ZHR-Bulletin ’81-et aktív észlelőink automati
kusan megkapták. Az esetleges érdeklődők korlátozott számban 
Tepliczky István címén kérhetik.

9  ZüR-BULLETIN *81

9  NAPTÁR ÉS SÍ-TÁBLÁZAT 1986-RA

^Az MMTÉH és F7H karácsonyi-új évi ajándéka gyanánt valamennyi 
előfizetőnk megkapta számítógépes nantárunkat és "SL-naotárun- 
kat” a Meteor *85/11. és 12. számával. /Esetleges érdeklődők vá
laszbélyeg tellenében még kérhetik Tepliczky Istvántól./ A Solar 
Longitude /SL/ értéke nem más, mint a Nap hosszúsági, koordinátá
ja az ekliptikái koordinátarendszerben. Áz értéket mint időpon
tot felhasználva pontosan megadható a Eöld helye a földpályán a 
polgári naptár okozta időpont-átszámítási nehézségek nélkül* 
Amatőr gyakorlatban az 31-időpontot a meteorrajok jelentkezésé
nek megadására használjuk - a táblázatot egy rövid rajkatalógus 
egészíti ki a jelentősebb áramlatokról. 9

9 PERSEILA-ZELLOLGOZÁSI TERVEK
Az augusztusi észieiőmunka szervezettségének és az új térkép

nek ̂ köszönhetően a megfigyelési adatok - ahogy a feldolgozás kez
detén látszik - kiválóak a kiértékelés szempontjából. A kifej
lesztett feldolgozó programok biztonsággal választják ki a Perse- 
idákat és más rajok tagjait —  ez a siker elsősorban a pályabe
rajzolások nagyobb pontosságának köszönhető.

A gazdag anyag statisztikai feldolgozása a tervek szerint sok
rétű lesz. A szokásos jellemzők /szín, fényesség stb./ és ZHR-ér- 
tékek meghatározásán túl tervezzük az azonosított rajok radiánsa- 
inak részletes vizsgálatát /pozíciómeghatározás naponta/, a spo
radikusokból új radiánsgócok keresését, továbbá az"áramlatok je
lentkezési időszaka alatt a raj tagok átiagfényességének alakulá
sát /SL_magnitudó diagram/, ill. a meteorok hossz és radiánstá- 
volság viszonyának vizsgálatát. A feldolgozások a Metorban több 
részletben jelennek meg, de tervezzük egy összefoglaló füzet ki
adását —  ez utóbbit angol nyelven is, külföldi partnereink szá
mára.

J±
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-------------- --------  ------------------------------ megfigyelési rovata

Nova-kitörések — III.

A n ó y á k ke tt őss ég e
A nóvák minlmum-beli észlelése vezetett kettősségük felfe

dezéséhez. 195*^-ben Walker a DQ Her fogyatkozásaira figyelt 
fel, a keringési periódusra 4 órához közeli értéket kapott. 
1963-ban a T Aur fedési jelenségére derült fény /periódus:
4^ 54°/. Más nóvák kettősségét spektroszkópikusan mutatták 
ki /GK Per, V603 Aql, V1017 Sgr/. A fedési jelenséget mutató 
nóvák rövid keringési idejének ismeretében feltehető, hogy 
ezek a szoros párok forró szubtörpéből és késői szinképosz- 
tályú kísérőből állnak. A kék komponens luminozitása rendsze
rint nagyobb, mint a vörösé. A fedési jelenséget mutató nó
vák észlelése rév-»n sikerült e c«illagok tömegét pontosabban 
megbecsülni.

1. táblázat. Néhány nóva keringési periódusa, tömege és 
luminozitása.

Nyomós okaink vannak annak feltételezésére, hogy valameny- 
nyi nóva szoros kettős rendszer. E rendszerek legfontosabb 
tulajdonsága az, hogy a hideg, nagyobb méretű csillagról gázá
ramok indulnak a forró, kisebb méretű csillag felszínére. 
Feltehetően a hideg csillag kitölti Roche-térfogatát, az anyag
áramlás pedig főként a belső Lagrange ponton /LtJ  keresztül 
történik /l. ábra/. Ez a folyamat egy gázkorong kialakulását 
eredményezi a forró csillag körül. Egy ilyen korong létezésére 
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elsőként Kraft következtetett a DQ Her kitörés utáni fotomet
riai és spektroszkópikus adataiból.

1. ábra. Egy nóva sematikus modellje.

A kitörési jelenségért a forró csillag a felelős. Kraft 
elmélete szerint a nagyobb, hidegebb csillag hidrogénben gaz
dag anyagot ad át forró társának, az anyag egy részéből kelet
kezik az előbb már említett ún. akkréciós korong. Ahogy az 
idő múlásával a korong egyre vastagodik, egy hidrogénben gaz
dag héj épül fel a forró komponens felszínén. A héj "alja" 
fokozatosan összenyomódik és felforrósodik, mig el nem éri a 
hidrogén termonukleáris reakciójához szükséges hőmérsékletet. 
Feltehetően az elszabaduló termonukleáris folyamatok okozzák 
a nóva-robbanást, melynek energiája 1044- 104^ erg közötti.
/A modell kissé emlékeztet a törpe nóvákéra. A törpe nóváknál 
azonban a maximum folyamán nem következik be anyagkidobás; a 
felfénylést pedig az akkréciós korongon levő forró folt 
okozza./

A nóvák kettősségének ismeretében könnyebben megérthető a 
visszatérő nóvák működése is. A kitörés után tovább folyik 
az anyagátadás, ami egy bizonyos idő elteltével újabb kitö-‘ 
réshez vezet. Ez az ismétlődés szerencsére megfigyelhető a 
visszatérő nóváknál. A T Pyx és az HS Oph esetében egyaránt 
5-5 maximumot figyeltek meg napjainkig; az egyedi ciklusok 
azonban igen nagy mértékben változnak. Ezek a csillagok 
tehát csak annyiban különböznek a "rendes" nóváktól, hogy 
több kitörésüket is észlelték. Amplitúdójuk általában kisebb 
a "rendes" nóvákénál. Többségük fényváltozása nagyon gyors 
/HS Oph, T GrB/. Az HS Oph-nál a t^ értéke 9 nap. Természe
tesen megvan az ellenpélda is; a T Pyx t^ értéke 80 nap.

A régi krónikák ismeretében feltehető, hogy néhány nóva33



fényes kitörését a középkorban ill. az ókorban már megfigyel
ték. így pl. valószínű, bogy a V603 Aql-nak 125-ben és 1918- 
ban voltak kitörései, mig a GX Per-t 839-ben és 1901-ben lát
ták maximumban. Ezek az értékek jól egyeznek a nagy amplitú
dójú nóvák becsült 1000-10000 óv körüli ciklusidejével.

T Pyx 1890, 1902, 1920, 1944, 1967 /lassú/
T CrB 1866, 1946 /nagyon gyors/
ES Oph 1898, 1933, 1958, 1967, 1985 /nagyon gyors/
V1017 Sgr 1901, 1919, 1973 /lassú/ 
ü Sco 1866, 1906, 1936, 1979 /nagyon gyors/
2. táblázat. Néhány ismertebb visszatérő nóva és kitöréseik időpontja.

Az Androméda-köd nóváinak szisztematikus keresése 1917-ben 
indult meg. Az eddig más galaxisokban észlelt nóvák számszerű 
megoszlása:

Az M 31-ben Sharov becslése szerint évente 29+1 nóva 
tűnik fel. Az M 33-ban kb. kétévenként észlelhető egy nóva.
A lokális rendszer galaxisaira is nagyjából ezzel megegyezik 
a nóva-gyakoriság /M 32, NGC 205, NGC 147, NGC 185/. A két 
Magélián-felhő nóvái maximumban 11-12 magnitúdósak.

Az, hogy eltérő tipusú galaxisokban a nóvák gyakorisága is 
eltérő - észlelési tény. Az Sb galaxisokban a leggyakoribbak, 
nagyon kevés villan fel belőlük a szabálytalan, az elliptikus 
és az Se tipusú galaxisokban . A nóvák valószínűleg szoros 
kapcsolatban állnak a közbülső alrendszer populációjával, 
mivel az Sb tipusú galaxisok igen gazdagok ilyen objektumok
ban, érthetővé válik az ezekben észlelt nagyobb nóva-gyakori- 
aág.

Galaxisunkban nagyon bizonytalanul ismerjük a nóvák feltű
nési gyakoriságát. Ha feltesszük azt, hogy minden 3m látszó 
fényességet meghaladó nóvát észrevesznek, M = -7?3 abszolút 
fényesség mellett a galaktikus nóvák gyakoriságának alsó ha-
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tára 50 felvillanás/év. A legoptimistább becslések évi 150 
nóva-felvillanást tételeznek fel.

Gömbhalmaz okban mindmáig három nóvát sikerült megfigyelni. 
Az M 80-ban a T Sco, az NGC 6553-ban pedig a 71148 Sgr volt 
megfigyelhető, mig az M 14 nóvája 1938-ban tört ki.

A más csillagrendszerekben feltűnő nóvák jó távolság-indi
kátorok és hasznos információkkal szolgálnak a nóvák luminozi- 
tásával kapcsolatban. A galaktikus nóváknál már nagyobb a bi
zonytalanság. Payne-Gaposchkin szerint a mi nóváink átlagos 
abszolút fényessége -7?3. mig McLaughlin -8?3-t ad meg a gyors 
és -6?2-t a lassú nóvákra. Az abszolút fényesség és a t^ érté
ke közötti összefüggésre már McLaughlin, Kopylov majd Payne- 
Gaposchkin is rámutattak. Schmidt-Kaler szerint

Vq j  = -11,5 +2,5 lgt3.
Néhány nóva luminozitása és távolsága:

A nóvák távolságának meghatározására természetesen más mód
szerek is használatosak. A távolság meghatározható a nóva által 
ledobott gázhéj lineáris méretének változásából /a tágulási se
besség ismretében/, a Ca II intersztelláris eredetű K vonalának 
intenzitásából és a falaktikus differenciális rotációból, mely 
ennek a vonalnak a radiális sebességéből vezethető le. Sajnos 
a nóvák az esetek többségében olyan távoli objektumok, hogy tri
gonometrikus parallaxisuk mérhetetlenül kicsi.

A nóvák égi eloszlása erős, a galaktikus fősikhez való kon
centrálódást mutat, a centrum irányában gyakoriságuk megnő.
Az égbolt nóvákban leggazdagabb területe a Sagittarius csillag
képbe esik, de rajta kivül is számos helyen mutatnak sűrűsödést. 
Néhány jel arra utal, hogy a gyors és a lassú nóvák eloszlása 
eltérő - utóbbiak inkább a szférikus alrendszerhez tartoznak.

MIZSER ATTILA 35



Változós érdekességek

NOVA SCO 1985
1985. szepember 24—én W. Liller egy nóvagyanús objektumot talált a PBOBLICOM rendszer segítségével a HA 17Q53m19s és 

D -31°4-9’09V1950/ pozíciónál. A felfedezéskor 10?5-s volt, 
szept. 19-én 12m-nál halványabbnak kellett lennie. Egy okt. 
5-1 135 mm-es objektiwel készült objektivprizmás felvétel tisztán mutatja a Ha emisszió jelenlétét.

IAÜ C. 4-118
3N 1985P AZ NGC 144-3-BAN
Az ausztrál Robert Evans ismét felfedezett egy szupernóvát 

a HA 3 D -47°24» /1950/ pozíciónál. A szupernóva okt.10,67 UT-kor 13?5-s volt.
IAÜ C. 4119

NÉHÁNY SZÓBAN A 11. FVH TALÁLKOZÓRÓL
A FVH őszi találkozójának ezúttal a Kecskeméti Planetárium 

adott otthont* Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében az utóbbi 
években jelentős észlelőmunka bontakozott ki, elsősorban a 
^kecskeméti amatőrök jóvoltából. Néhány évig a Juhász Tibor 
szerkesztette Algol a kalocsai Haynald Obszervatórium kiad
ványaként jelent meg. Régi tervünk volt egy szélesebb körű 
kecskeméti PVH találkozó, de erre különféle egyeztetési ne
hézségek miatt csak 1985* október 12-én kerülhetett sor.

A program fél tizenegykor kezdődött. A 23 résztvevő a következő beszámolókat, előadásokat kisérhette figyelemmel*
Mizser Attila - Tepliczky István: A PVH adatbank helyzete 1985-ben /ld. még Meteor 85/11-ben/.
Holl András - Mizser Attila: Száz éve tört ki az S Andromedae. 
/1885 augusztusában Dégenfeld Schomburg Berta az elsők között 
vette észre az M 31 fényes szupernóváját. A felfedezés körülményeit és az S And jelentőséget ismertettük, elsősorban Vargha Domokosné kutatásai alapján.
Kovács István: Középtávú eruptiv- és SR fénygörbék /Több alul
észlelt SS csillag van programunkban, melyek nagy amplitúdójú 
változásokat mutatnak: VX And, BS Aur, UV Aur, S Cam. Ezzel 
szemben néhány konstansként viselkedő eruptiv változóról szép számmal érkeznek adatok: AE Aur, 3U Tau, NSV 1280 stb/.
Mizser Attila: Tour de France — Giro dp Italia - látogatóban 
Schweitzer-nél, Verdenet-nél, Dalmeri-nél /ld. Meteor 85/11/.

Ezúttal is láthattunk Masztro-dia showH-t. Holl András 
mutatta be vezetett felvételeit, melyek teleobjektivekkel és nagy távcsövekkel készültek. Kecskeméti vendéglátóink /Beren- 
te Béla, Papp Sándor és Ujvárosy Antal/ szinten bőséges diaanyaggal mutatkoztak be. Szines beszámolójuk révén teljesebb 
képet kaphattunk pl. Berente Béla távcsőkeszitő és tükörcsi
szoló munkájáiról, a kondor-tavi észlelőtáborokról stb.3Ó



Rövid ebédszünet után Ujvárosy Antal és Tepliczky István az 
IHW program gyakorlati tudnivalóiról adtak "eligazítást**. Itt 
tudtuk meg, hogy a tapasztalt észlelők közül jópáran még mindig 
nem jeleztek részvételüket ebben a fontos nemzetközi észlelő
programban - holott éppen az ő munkájuk lenne fontos a hazai 
megfigyelések szempontjából.

MZS
Új kiadványok

PVH REPORT 10, 11
1985 végén gyors egymásutánban két PVH Report is megjelent.

A sorozat .tizedik füzete az 1979-84 közötti időszak 29 legjob
ban észlelt eruptív változójáról készült fénygörbéket mutatja 
be. Ez a Reportunk 14552 megfigyelés felhasználásával készült, 
e nemben a legtöbb észlelést felhasználó kiadványunk. A fény
görbéken kivül az 1979-81 között a PVH tagjai által észlelt 
törpe nóva maximumok is közlésre kerültek. A füzetet Kovács 
István készítette.

A szabálytalan és RV Tauri típusú változók 1984-es megfi
gyeléseit /2305 adat/ ezúttal is Petrohán Betty és Szánthó 
Lajos dolgozta fel. A 53 fénygörbe teljes egészében a Penci 
KGO IBM-PC számitógépével készült. Jól mutatja az 1984-es év gazdag észlelési anyagát, hogy 24 L tipusú változóról készül
hetett viszonylag teljes fénygörbe. A leglátványosabb változást azonban természetesen az R Set és az AG Her mutatta.

PVH VÁLTOZÓCSILLAG ATLASZ VIII. RÉSZ
A VA sorozat nyolcadik - 20 oldalas - füzete a következő 

változócsillagok észlelőtérképeit tartalmazza:
S Aql/SRA/,V Aql /SEB/, RT Aql /M/, TT Ari /UGZ/, R Cam /M/,
X Cam /H/, T Cep /M/, W CrB /M/, SV Cyg AB/, DF Cyg /RVB/,
W Dra /M/, X Dra /M/f 3C 371 /N-galaxis/, V Leo / W , EG Lyr/RV/, EP Lyr /RVA/, V Oph /M/, ÜZ Oph /RVA/, R Őri /M/,
R Per /M/, R Sge /RVB/, VX Sgr /SRB/, V348 Sgr /unique/,R Set /RVA/, S Set /SR/, T Tau /INT/, S Vir /M/.

A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét kiadtuk a 
VA hatodik füzetét.

Valamennyi felsorolt kiadvány Mizser Attila cimén kérhető.
A PVH Report ok 4Ft bélyeg megküldése ellenében igényelhetők; a térképek ára továbbra is füzetenként lOFt.

MZS

ÚJABB ADATOK A VIZUÁLIS HATÁRFÉNYESSÉGRŐL
Az amatőr változósok fantáziáját is megmozgató cikkeket ol

vashattunk nemrégiben a Sky and Telescope-ban és a BAA Journal
ban a vizuális határmagnitúdóról. 1985 januárjában Stephen J. O ’Meara a Mauna Keán levő 60 cm-es reflektorral vizuálisan 
észlelte a Halley üstököst, mely akkoriban 19m körüli volt. Bejelentését érthetően nagy kételkedéssel fogadták, egy 19ai-s 
üstököst lefényképezni sem könnyű egy 60 cm-es távcsővel.
Daniel Green az IAU Circular társszerkesztője azonban O ’Meara 
pártját fogta az International Comet Quarterly 1985 áprilisi



számában. Szerinte a legélesebb szemű észlelők ideális felté
telek mellett még 20m-s csillagokat is megláthatnak egy 60 cm-es reflektorral!

A BAA Journal cikke Colin Henshaw nappali Sziriusz-észlelé- 
se kapcsán a szabadszemes határfényesség egészen fantasztikus 
értékeit eraliti fel. A legsötétebb égen a lehető legjobb kö
rülmények között a legkiválóbb észlelő /csupa leg.../ 9?2-s 
vagy halványabb csillagokat is megpillanthat. Sajnos, sok 
átlagos szemű /és megfelelő előitelettel rendelkező/ észlelő 
nem képes elfogadni azt, hogy bárki is észrevehet ilyen hal
vány csillagot puszta szemmel. A legtöbb helyen közölt 6?5-s 
szabadszemes határmagnitúdó nagyjából egy átlagos észlelőre 
vonatkozik, átlagosan sötét ég alatt. A Sky and Telescope-ban 
néha 8,4-8?7-s határfényességről is beszámolnak kitűnő észle
lők. Az M33t M81 /!/ és a Neptunusz szabadszemes észlelé
séről is vannak hitelt érdemlő szabadszemes beszámolók.

De itthon is sokan hitetlenkedve hallgatják a 7™0-7®5-s 
határmagnitúdójú börzsönyi vagy mátrai éjszakák hirét vagy 
a FVH 14-15 magnitúdóé változó—adataiban kételkednek - pedig 
hol vannak ezek az angol és amerikai rekordoktól... Ide kivan 
kozik azonban egy Flammarion-idézet is: "A képzelődésnek éles szeme van".

MZS

HOGYAN TÖLTSÜK KI AZ ÉSZLELŐLAPOT?
A beérkező észlelőlapok észlelőnként eltérő felfogásban ke

rülnek kitöltésre, igy indokoltnak tűnik, ha ismét leírjuk a kitöltéssel kapcsolatos kéréseinket.
Ha egy hónapban csak 40-50 észlelést végzünk, annak bekül

désére elegendő egyetlen észlelőlap is. Teljesen felesleges 
öt észlelőlapot elpocsékolni ilyenkor. A múlt évben olyan észlelőlapok kerültek forgalomba, melyek mindkét oldala azonos, 
igy egy lapon a korábbi 50-nel szemben 100 észlelés küldhető 
be. Kérjük megfigyelőinket, hogy sok adat esetén az ilyen észlelőlap mindkét oldalát használják fel!

A FVH embléma alatt mindig tüntessék fel az oldal sorszá
mát ill. az összes kitöltött oldal számát /pl. 1/4 « a négy ol 
dal közül az első/. Mindegyik észlelőlap alján pontosan tunteé 
sék fel az összes észlelés ill. az összes észlelt csillag szá
mát /ne típusonkénti bontásban, mert az az összesítés szempont jából érdektelen/. Az adatlapok kitöltésénél tartsák be a PVH 
Változócsillag Katalógus tipus-sorrendjét, ezen belül pedig a Harvard-szám szerinti sorrendet. Az észlelőlapok szabályos ki
töltése nagyon meggyorsítaná munkánkat. Ami pedig a takarékos
ságot illeti: 1000 db észlelőlap papíranyagából két 4 oldalas körlevelet tudnánk kiadni...

A könnyebb érthetőség kedvéért következő oldalunkat felál
doztuk egy szabályosan kitöltött beküldőlap bemutatására.

A szabályos kitöltés hangsúlyozása során majdnem elfeledke* tünk egy másik lényeges feltételről: a kitöltés /és a bekül
dés/ időben történjen meg!

MZS



Pleione Változócsillag — észlelő 
Hálózat
____________ típusú változók

1985 éV november hÓnap;mÜS?fír 7*35 B oldal 1/1 
Fidrich. Hébert______CÍm Bakonycsemye
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Észlelők figyelmébe

Változócsillagok
februárban a következő mira maximumok várhatók:

Febr. 18-án O*1 42?Q-kor (ÜT) a 90 Antiope kisbolygó elfedi az 
AGK3+22°0988 jelű, 8,5 magnitúdós csillagot. A csillag koor
dinátái:

OC = 8 h 15‘í 50 m 
<f = 220 22 j 6

A kisbolygó fényessége: 13?8 
átmérője 138 km, a fedés max. 
időtartama 11 sec, az okozott 
elhalványodás 5,3 magnitúdó.
A megfigyelést 0:30 - 0:50 UT 
között célszerű végezni.
A megfigyelések eredményét 
Karászi Istvánnak kérjük be
küldeni.
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ABSTRACTS

♦ Friendly circles (p. 2.)

We inform our foreign readers, that the 14th annual 
meeting of the Circle of Friends of Astronomy will be held 
between 20th and 23rd August, 1986 in the western Hungarian 
city, Szombathely.

♦ Reduction of simultaneous meteor observation Cp.4.)

Suppose, that two observers of known geographical coor
dinates observe the same meteor flash. The note the right 
ascension and declination of the begin and end of the flash, 
the duration and the exact epoch of the phenomenon. We look 
For the geographical coordinates of the appearance and dis
appearance, their height, the coordinates of the radiant, 
the estimated mass of the meteorite and the geographical 
coordinate of the supposed impact. Th« author gives a simple 
algorithm for personal computers.

♦ Hova outbursts - Part 3. (p. 32.)

The author writes in the third part of his review on 
llie binarity of novae and about novae obsrved in other gala
xies. Analyzing the orbital periods of the observed eclipsing 
novae, we can conclude that perhaps all novae are binaries. 
I'lie article gives the simple model of nova outbursts in 
binary systems, occuring as a result of the mass exchange 
between the components. He also reviews the frequency of nova 
outbursts in other galaxies.

TIT Nyomda - 86.855 - 2,5 A/5 ív - 800 pld. 
Felelős vezető: Dr.Préda Tibor
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