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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
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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±


