
Perseidák ’88 I.
Hazai amatőr meteorészlelésünk történetének egyik legsikeresebb nyári meg
figyeléssorozatát végezte augusztus közepén az MMTÉH közel 100 megfigyelő
je . A hatalmas adatmennyiség alapján bátran állíthatjuk, hogy az észlelések 
szárra és az észlelőnunka szervezettsége szempontjából előkelő helyen állunk 
nemzetközi összehasonlításban is . A következőkben szeretnénk egy kis í z e l í 
tő t adni a feldolgozásokból — helyszűke miatt csak a legfontosabb, látvá
nyosabb eredményeket bemutatva.

A z észlelések

Augusztus anyaga három vaskos dossziét tö lt  meg. A megfigyelések zöme az 
augusztus 6— 16. közötti időszakra esik, amikor több észlelőtáboron is  f i 
gyelemmel kísérték a Perseidák maximumát. Legsikeresebb közülük a Mátrában 
rendezett kút-hegyi tábor volt (1. Meteor 88/11.), de a többi helyszín 
(Ráktanya,_ Mogyorósbánya, Salgótarján, Sülysáp, Tatabánya) és az egyéni 
megfigyelők (Dömötör Róbert, Döményné Ságodi Ibolya, Földesi Ferenc, Urbán 
István) adatai is nagymértékben hozzájárultak a sikerhez. Augusztus fo lya
mán 5629 meteor adatát rögzítették észlelőink, közülük 3163 vo lt Perseida, 
1266 más áramlatok tagja, a maradék sporadikus. Ha egyénenként számoljuk 
össze a meteorokat -  amint némely kü lföld i társszervezetünknél szokás - , 
6698 meteort pillantottunk meg összesen.

A megfigyelések nagy része idejében beérkezett, a táborok megfigyelési 
anyagamég soha nem á l l t  össze ilyen  korán. Essen pár szó a feldolgozás me
netéről! Az első lépésben a megfigyelések számítógépre v ite le  történik meg, 
amely bizony eléggé robotmunka, s komoly eltökéltség k e ll hozzá... Az e l
múlt évek megfigyelési anyagain csiszolódott programrendszer s e g ít i ezt. 
Egy-egy meteor rajtagságának meghatározásának eldöntésében szintén a gép 
működik közre, úgy, hogy megadja a legvalószínűbben szóbajöhető lehetősége
ket, s azokat a jellemzőket (hossz, radiánstávolság s tb .), amelyek segítsé
gével választhatunk közülük. A megállapított rajhoztartozás "átvezetése" 
mind az ész le lés i anyagon, mind a számítógépes állományon szintúgy inkább 
egy lelkes adminisztrátori, mint ész le lő i feladat! A munkában Engel Péter 
éa Nyerges Gyula vo lt e sorok írójának segítségére.
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A  Perseidák aktivitásgörbéje

Szeptember végére késze á l l t  egy teljesnek tekinthető adatbázis. Korábban 
a meteorrajok aktivitás nak észlelőhelytő l, radiánsmagasságtól és’ légköri 
viszonyoktól — többé-kevésbé —  független jellemzésére használt ZHR-ek ér
tékét egy-egy csoportos észlelésen belül átlagoltuk. Célszerűnek lá tszott 
azonban, hogy egy-egy megfigyelést személyekre lebontva kezeljünk (amint az 
Nyugat-Európában e lte r je d t ), s az egyedi ZHR-értékeket egyenként ábrázol
juk. Ezzel a módszerrel készült az alábbi "nyers" Perseida ZHR-grafikon.

Többfős csoportok és nagyobb számű meteor esetén az ész le lés i időszako
kat több részre bontottuk, pl. az aug. 11/12—i  kút-hegyi megfigyelést 6 
db., egy-egy órás szakaszra. így számos ZHR-értéket kaptunk, jobban tükröz
ve a valóságot. Grafikonunkon 467 adatot ábrázoltunk, nagyobbrészt a hagyo
mányos vizuális ra jzo ló  módszer eredményeiből, de szerepelnek közöttük sta
tis z tik a i számlálásos eredmények is . Sajnos egy-egy éjszaka megfigyelései 
csak az időszak kis részét fedik le (6 óra = kb. 0;25 SL). Ezért van nagy 
jelentősége, hogy a v ilág  minden részén figyelemmel kísérjék egy-egy áram
la t jelentkezését, i l le t v e ,  hogy adataink (és mások adatai) eljussanak egy 
közös gyűjtőközpontba.

A vízszintes tengelyen az időt SL-ben ábrázoltuk (aug 8,0= 135,7; aug. 
13,0= 140,5; aug. 18,0= 145,3). A maximális aktivitás jó l láthatóan aug. 
11/12-én éjszaka következett be. Sajnos, az ezt megelőző éjszakákon kevésbé 
voltak jók a légköri viszonyok, ezért a kevesebb észlelés. Az értékek v i
szonylag nagy szórása természetesnek tekinthető, ha ismerjük a ZHR-szárnitás 
menetét. Befolyásolja az értékek nagyságát a radiáns horizont fe le t t i  ma
gassága, de a legtöbb problémát a határmagnitudó-korrekciós tényező okozza. 
Rosszabb átlátszóság esetén egészen ir re á lis  értékek születhetnek, ha az 
ajánlatnak megfelelően alkalmazzuk!
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A gyakorlatban a problémát nem is  az esetleg rosszul becsült határfé
nyesség je len ti. A maximum e lő t t i  napokban többször előfordult olyan légkö
r i  homály, amikor szinte nem is  lá tszott c s illa g  30°-os horizont f e le t t i  
magasság a la tt, a hmg a zeniten mégis elérte  a 60-at. Ellenpélda: erős 
holdfény mellett kiváló meteoraktivitást jegyeztek az észlelők. (Például 
1987. aug. 12/13-án Csóti István észlelése: a 45-ös hmg —  telehold —  mel
le t t  38 meteort lá to tt egy óra a la tt, ez pedig 250 körüli ZHR-t je len tett 
vo ln a ...) Tehát baj van a határmagnitudó körül, de egyelőre ezt így  ke ll 
elfogadjunk.

Statisztikai jellem zők és időbeni változásuk

A Perseidák átlagfényessége elég magas, s ez is  okozhatja, hogy rosszabb é~ 
gen is feltűnőek. Túlnyomórészt gyors fehér, sárgásfehér meteorok, 0m fe
le t t  szinte mindegyiküket maradandó nyomjelenség k íséri. Sajnos, nem minde
nütt jegyezték fe l a nyom tényét és időtartamát, a kúthegyi ra jzoló csoport 
á lta l fe ljegyze tt 1329 Perseidából 376 mutatott ilyen jelenséget (28%), 
ezek átlagfényessége -+0,83 magnitúdó (az összes rajtagé +2,16).

A Perseidák összegzett fényesség- és időtartam -statisztikáját augusztusi 
rovatunkban már közzétettük. Most vizsgáljuk meg a rajmeteorok fényesség
eloszlását és átlagfényességük i l l .  a populációs index változását az idő 
múlásával:

A maximum után sejthető az átlagfényesség kismértékű csökkenése. Ilyen 
jelek p l. 1985-ben is  mutatkoztak (1. Meteor 1986/6. 15. o . ) ,  sajnos az 
adatok ebben az évben hiányosabbak a max. e lő t t i  párás időjárás következté
ben. Többet majd talán néhány év (t ized ) múlva, kellő  mennyiségű adat b ir to - 
okában mondhatunk.. .

TEPLICZKY ISTVÁN

31



M e te o r itk u ta tá s  a D é li  S a rkv id é ke n
Az Amerikai Meteoritkutató Program történetében 1987 sikeres, rekorddöntő 
esztendő volt a sarkvidéki expedíciók tekintetében. A Pittsburgi Egyetem 
támogatását élvező nemzetközi csapatban az Egyesült Államok, Ausztria, 
Japán, Hollandia és Kanada kutatói vettek részt. Több mint 530 meteoritra 
bukkantak, s több új műszert próbálták Id. — a nehéz körülmények között 
mindegyik hasznosnak bizonyult.

Ez évben egy 
távérzékelő k í
sérletet haj
tottak végre a 
beardmore-i tá
bornál, ahol az 
átvizsgált te
rületek többsé
géről infravö
rös fe lv é te le 
ket készítettek.
Ezzel párhuza
mosan jégmintá
kat vettek a 
Lewis C l i f f  
jégnyelv kép

ződményből , 
hogy elképzelé
sük lehessen a 
lerakóhelyen 

lévő meteorit-
le letek  átlagos koráról. A fe lfedezett leg- 
hasznosíthatóbb alakzatok egyike egy moréna 
vo lt, amelynek több részén szinte méteren
ként hevertek a meteoritdarabok. E mete
orit-moréna hossza közel egy mérföldAyi, 
úgy tűnik, hogy a szélein  a legnagyobb a 
ne teoritsűrűség.

A kutatók s ikerrel alkalmaztak egy kü
lönleges eszközt, melynek segítségével a 
sarkvidéki zord körülmények között is lehe
tővé vált a szennyezésmentes és sorbarende- 
ze tt mintavétel. Az expedíció kis létszáma, 
a rövid idő és a kedvezőtlen környezeti 
fe lté te lek  következtében azonban kénytele
nek voltak sok meteoritet a helyszínen 
hagyni.

M. E. LIPSHUTZ — W. A. CASSIDY 
Vol. 67. No. 47. alapján — Sülé G.)
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K ö n yv ism e rte té s  -
Nagyon hosszú idő t e l t  már el 
azóta, hogy a meteorrajokról gyűj
tö tt ismereteinket összegezték.
Legutóbb 1953-ban ír ta  meg Lovell 
Meteor Astronomy c. könyvét, és 
szánt néhány fe je ze te t az áramla
tok történetének és jellemzésének.
Azóta több felfedezés is  történt, 
sokmindent megtudtunk a meteorra
jok dinamikájáról, fe jlődésérő l. A 
35 év során cikkek ezrei jelentek 
meg, amatőrök és szakcsillagászok 
írtak rövid jellemzéseket, összeg
zéseket a témában.Sokan vártak már 
egy könyvre, amely részletes, de 
egyben átfogó ismereteket nyújtana.

Gary W. Kronk vá lla lta  ezt a feladatot, s mindent összegyűjtött a rajok
ró l, amit csak tudott. Könyve bevezetőjében em líti, hogy első kutatásai so
rán több mint 600 ra jró l ta lá lt  információkat, s erősen válogatnia k e lle tt . 
Végül 112 radiáns maradt, valamennyiről részletes le írás t ad, tárgyalva 
történetüket, f iz ik a i jellemzőiket.

Az előszót és a rövidítések, jelek ismertetését követően egy rövid tör
téneti összefoglaló e leven íti fe l  a meteorasztronómia főbb eseményeit. 
Egyes fejezeteken belül a rajokat maximális aktivitásuk kezdő időpontja 
szerint veszi sorra. Mellékletek tárgyalják a fontosabb fogalmakat, a rajok 
üstökösökkel és kisbolygókkal fennálló kapcsolatait, a "D" kritériumot (me
lyet gyakran használnak a naprendszerbeli pályák hasonlóságának, fe jlődés i 
kapcsolódásainak megállapítására), a forrásanyagok röv id ítése it és egy 
hasznos névmutatót is .

Minden raj esetében találunk egy összefoglalót mindazon ismeretekről, 
amelyet egy észlelőnek tudnia k e ll. A legrészletesebb ismertetőt az észle
léstörténetről ta láljuk benne. Az ily e t  nehéz összeállítan i, mivel igen 
alapos, elmélyült kutatómunkát igényel, s a választott szempontok könnyen 
mellékvágányra vezethetnek. Gary Kronk az eredeti adatokat közli, néhány 
személyes megjegyzésével megtoldva. A hivatkozott szerzőket és forrásmunká
kat lábjegyzetekben sorolja  fö l. Az egy-egy áramlatra szánt oldalszám nem 
á l l  arányban annak jelentőségével, p l. az Iota Aquaridákat 6 oldalon tár
gyalja, míg a messze jobban tanulmányozott Perseida ra jt  7 oldalon, s a no
vemberi Leonidákra, melyről külön könyvet lehetne írn i, 9 oldalt szán. 
Kronk sikeresen "egyensúlyozott" a különböző rajoknál, de nem hagyott ki 
lényeges információkat.

A könyvet olvasva az em lített adatokban nem találtam hibát, ámbár nem 
tudtam mindent ellenőrizn i a nagy terjedelem miatt. Az erősen v ita to tt Up- 
szilon Pegasidák is szerepelnek a rajok között, s ez megkérdőjelezheti a 
könyv h itelességét. A szerző minden előzetes válogatás nélkül le ír ta , amit 
és ahogy ta lá lt .  így az olvasónak bizonyos ismeretanyagra van szüksége, 
hogy tájékozódni tudjon a nagy adattömegben. Különösen a tapasztalatlan me- 
teorozó tévedhet e l könnyen. A szerző keveri a hivatásos kutatók eredménye-

ú j "m e teo ros  b ib lia "

Gary W. Kronk: Meteor Showers

Kiadó: Enslow Publisher,
B loy  S treet and R am sey Aven u e, 
Box 111, H ills ide, NJ 07205, U S A
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i-t az amatőrökével, amely bizonyosan bátorítani fogja ez utóbbiakat. A ku- 
? t(5k^VÍ Ü ^ t 1neu J®sznek boldogok, ha meglátják a leközölt fe lté te le ze tt  
é.s megkérdő jelezhető amatőr eredményeket, p l. a korlátozott értékkel bíró 
vizuális radiánsmeghatározásokat és színmegfigyeléseket. Gyakran szerepel
nek számadatok a hibahatárok feltüntetése nélkül és értéktelen tizedesje
gyek megadásával. P l. 2,02+0,45 ZHR-érték helyett egyszerűen 2,0+0,5-nek 
M ^ ene/ ? ereP?ln ie ’ je l®zve* h°Sy 321 adott aktivitás igen alacsony vo lt.
2 2 Í 2 . 5 1 2  S í Ĉ P f 5SÍtVf ’ nlnt p l- 33 A lfa  ^onldák és a Capricornus- 

.zí®—élTtéke 1» amelyek minden bizonnyal nem helyesek. A Persei- 
dák 1983-as csücsaktivitásának története" tökéletes ellentétben á ll az á t- 

vizsgálatok eredményeivel, melyek csupán egy normális jelentkezést rnu- 
ta t ta k ;Kronk fáradozása tiszteletrem éltó, inkább az amatőröket kellene hi
báztatni a tudományos ész le lés i beszámolók figyelmen kívül hagyása miatt.

1988-as megjelenésével a könyv igen naprakész. Az olvasók megtalálhatják 
benne az Ursidák 1986-os k itörését, azonban az Októberi Draconidák 1985-ben 
tapasztalt erősebb jelentkezését nem tárgyalja, hasonlóan más 85-ös esemé
nyekhez Mindezek ellenére ez a legátfogóbb könyv, ami a témakörben valaha 
is  megjelent. Ennek az irodalomnak valamennyi szakember és amatőr könyves- 
polcán ott t e l i  lennie. Tanító stílushan íródott, számos történeti és ész
le lé s i adatot tartalmaz, ezért kétségtelenül gyakran felhasznált forrásiro- 

T t  í™ ? ® ?  e ltsmerés jár a hatalmas munkáért, amit e könyv megí- 
rásába fek tete tt. Magas ára ellenére remélem, minden meteorozóhoz e lju t — 
mindenkinek ajánlom figyelmébe!

(Paul Roggemans ismertetése a WGN 88/3-ban — ford Sülé G.)

K i lá tta ?
f s z if ii: Fekete ján° s 1988- °któber22 30 23.00 UT kozott Felsőzsolcán végzett megfigyelése során. A

szokatlanul hosszú és erős meteorvisszhang 22:48:28-kor kezdődött,
fokozatosan erősödött, időtartam  90 s vo lt! Az á lta la  tükrözött legerősebb 
adó kínai zenét sugárzott, de fe lvá ltva  jöttek más állomások is . Az időszak 
közepéig a sztereojelző lámpa folyamatosam v ilá g íto tt.

észlelőnk rádiós meteorozásának történetében ez vo lt az eddigi 
leghosszabb ilyen jelenség. Antennája egy nyugat fe lé  néző 6 elemes 
vízszintes Yagi, a készülék egy ORION ST 1025 h if i  tuner. Mivel
valószínűsíthető, hogy a re fle x ió t  okozó meteor távolabbi légtérben tűnt

37 ’ iM®teor 88/9. szám), nyugat-európai amatőr barátainkat * is
értesítettük az eseményről.
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