Fidrich Róbert (Bakonycsernye), Kocsis Antal (Balatonkenese), Molnár Péter (Budapest), Pálos
Péter (Környe), Tóth Róbert (Balatonkenese), Tóth Tamás (Budapest), Zalezsák Tamás (Pécs),
illetve Oedinszki Ildikó, Fodor László, Kiss Katalin, Molnár Anetta és Posta Róbert (Szomolya). összesen 32 megfigyelőtől kaptunk beszámolót.
A téli hónapokhoz képest ez és az észleléssel töltött órák rrennyisége rendkívül jó
eredmény, amely elsősorban a különleges időjárásnak köszönhető. Január eleje hidegen indult, a
hónap közepén azonban többen vállalkoztak az észlelésre. A február szenzációs időjárást
hozott: 17--25. között szinte minden éjszaka derült volt, kellemes hőmérséklettel. Móri Gábor
és oroszlányi barátai 7 éjszakán észleltek, de a másik lelkes társaság, a szomolyaiak sem
tétlenkedtek. Persze akár mindenkit megdicsérhetnénk, de említsük mag Nemes Attilát, aki
februárban végezte legelső meteorozásait. Jó idő ide vagy oda, február nem
tipikus
"kezdőhónap"... Sajnos a meteortevékenység nem igazán honorálta a lelkesedést, óránként 2— 3
meteor hullott csupán. A képből szinte kilóg a február 24/25-i éjszaka, amikor Wieszt 4 óra
alatt 28 meteort látott. A meteorok többsége rajtag volt, jól azonosíthatók a Delta Leonidák,
valamint a karai Virginidák. A WGN 90/1. száma felhívta a figyelmet a Virginidák hosszú
jelentkezésére, s arra, hogy a radiáns ez alatt hatalmasat vándorol az égen. A korábbi években
talán ez elkerülte figyelmünket — vagy inkább a megfigyelések száma volt jóval kevesebb.

Január elején a Quadrantidák maximumára sokan
készülődtek.
Várt
időpontja 3~án az esti órákra esett, amikor a Hold még zavart, s a radiáns
is alsó helyzetben volt. Az időjárás mostohán bánt az észlelőkkel; az ég
ugyan több helyen kiderült, de a légkör igen párás maradt, s mindez -10°C
körüli hőmérséklettel párosult. Csupán Móri kísérelte meg az észlelést,
csak rövid időre és csekély eredménnyel. Békéscsabán éjfél után történt
meteorozás — egy be nem küldött észlelés szerint (szóban jelezve) — , a
rajmeteorok száma szemmel láthatóan csökkent, a
radiáns
emelkedése
ellenére.
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Felkészülve a rossz időre, rádiós észlelést szerveztünk Budapesten, ahol
8 negfigyelő (1. észlelőlista) váltotta egymást félóránként a rádiókészülék
mellett. Sajnos, a munka kicsit későn kezdődött, a Quadrantidák maximum
időszakának felszálló ágáról hiányos a képünk. A 3-án déltől 4-én reggelig
tartó számlálássorozat diagramja alább látható. Félóránként ábrázoltuk a
beütések számát, a legnagyobb értékek 100-as darabszám körüliek.

Szerencsére nem csupán Budapesten folyt rádiós munka. Csobánkán ismét
működött az augusztusi Perseidák idején sikeresen alkalmazott, öníróval
összekapcsolt professzionális rádióvevőkészülék (1. M 90/2. szám). A beren
dezés január 1— 6. között 137 órán keresztül folyamatosan rögzítette a me
teorbeütéseket. Az itt bemutatott grafikon csupán az előzetes értékelés
(egyszerű összeszámlálás) eredménye, a szalagokon lévő információ értékelé
se még folyik. Első ránézésre feltűnő, hogy a budapestiek által is észlelt
időszak aktivitási profilja mennyire hasonló, a különböző körülmények —
más érzékenységű készülék, más antenna —
ellenére. (Mindkét helyen ugyan
azon frekvenciát, 94,7 MHz-et használtak.)
Az eredmény önmagáért beszél. Az irodalom szerint a Quadrantidák jelent
kezésének fő időszaka egy 8— 10 órás intervallum, ekkor hull a rajtagok zö
me — ami tökéletes megerősítést nyer megfigyeléseinkből. Az intenzív hul
lás déltájban kezdődött, sajnos idővel a radiáns a horizont közelébe ke
rült, ez okozta az esti "árkot" a görbén. Nemcsak a radiánsmagasság-változás csökkentheti az észlelhető rajtagok számát. Adott geometriai adó— vevő
elhelyezkedést véve előfordulhat olyan radiánshelyzet, amikor a légkörbe
lépő rajmeteorokat a rádióhullámok — népszerűén szólva — az "éléről"
érintik, így minimális a visszaverődés. Horváth diagramján a pontozott vo
nal egy ennek ismeretében számított elméleti "észlelhetőségi függvényt" áb
rázol. A radiáns kelés-nyugvás szinuszszerű változására egy drasztikus

minimum rakódik rá minden nap adott időszakában. Hogy a rajtagok tényleges
számát megkapjuk, ezzel kellene korrigálnunk a megfigyelt darabszámokat.
(Azonban az eredmény meglehetősen értelmetlen, ami jelzi, a valóság még
messze áll az elmélettől!...) Mindene setre a Quadrantidák rádiós észlelése
hálás feladat. Jövőre ideális időben, magas radiáns mellett, a hajnali
órákban várható a tetőzés — sajnos telehold alatt. így valóban csak a rá
diózás fog segíteni!
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