
A Perseidák és társaik 1991-ben
Idén a Perseidák megfigyelésének egyik fő helyszíne Szomolya volt a Bükk lábá
nál. (Részletes táborbeszámoló előző számunkban! -  A szerk.) Az időjárás nem min
dig kedvezett a megfigyeléseknek, így kimaradtunk a maximum látványából is. A 
11/12-i és a 13/14-i éjszaka azonban kárpótolt bennünket némiképp. Személy sze
rint kissé csalódott voltam az idei aktivitást illetően. Nem volt az az igazi „potyo
gás", mint a korábbi években, elmaradtak az igazán fényes tűzgömbök is. Bár a 
japánok augusztus 12,7 UT-kor egy minden eddiginél nagyobb maximumot figyel
tek meg 400-nál nagyobb ZHR-rel (forrás: IAU Circular 5340), ez a csúcs mind
össze 60 percen át tartott, és eközben 11 db -5m-nál fényesebb tűzgömböt láttak.

De térjünk vissza a mi észleléseinkre. A 11/12-i ill. 13/14-i éjszaka meteorpályá
iból készítettem néhány térképet a Perseidák és kisebb társaik radiánsait illusztrá
landó. Már a megfigyelések közben is feltűnt, hogy a perseidák nem egy, hanem 
2-3 radiánsból jöttek. Az Ikerhalmaz mellett levő radiáns, úgy tűnt, az idén mint
ha két részre bomlott volna. Lehet, hogy valóban két radiáns létezik, de lehet, hogy 
csak ilyen nagy területről jönnek az innen érkező meteorok. A másik radiáns is ér
dekes. A 80-as évek elején még nyoma sem volt, jelenleg viszont a megfigyelt per- 
seidáknak szinte a fele ebből érkezik. Helyileg az a  Per mellett található, amint a 
mellékelt térképen is jól megfigyelhető. Lehet, hogy ezek a jelenségek a közelgő 
üstökös, illetőleg a pálya környékén szétszóródó meteoroidókban gazdagabb régió 
hatása? Az észlelések részletes feldolgozása után valószínűleg többet fogunk tud
ni.

A Perseidák mellett jelentkezett még néhány kisebb raj is. Most csak felsorolás
szerűen: Az egyik a nevezetes (sokat emlegetett) Üpszilon Pegasidák -  mindegyik 
éjszakán jelentkezett néhány rajtag! A másik kis raj tagjai az Androméda felől ér
keztek, közvetlenül a béta And mellől. Itt feltűnt egy pontszerű is, és egy-két rö- 
videbb meteor. Aug. 13-a után aktivitása megszűnt. Jelentkezett egy kis raj a Delfin 
mellől -  halvány, kékes színű, gyors meteorok voltak. (Ez újabb független megerő
sítése a korábbi években, először 1987-ben regisztrált Delphinidáknak. A rajtagok 
jellemzői tökéletesen egybevágnak! -  Tey) Végül megfigyeltünk egy kisebb rajocs- 
kát az Ariesből, bár nem volt számottevő aktivitása. Itt is jelentkezett egy pontsze
rű. Érdemes lenne rájuk a következő években több figyelmet fordítani!
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Sarki fény 1991. nov. 8-án. A fotókat Sebők György készítette Ráktanyán, 22:30 UT-kor.
A felső kép a Lyra vidékét mutatja (2 perc expozícióval), az alsó az Ursa Majort(30 mp). 
A felvételek Fujicolor 1600-ra készültek, 1,4/50-es objektívvei.



Fent: az augusztusi nagy nap
foltaktivitás egyik "pillanata". 
Iskum 3ózsef fotója 100/1000-es 
refraktorral készült 1991.08. 
20-án 14:15 UT-kor. A kép 
268x381 ezer km-es területet 
fed le.

Balra: a napkorong 1991.01.31- 
én 14:40 UT-kor. 80/840 refrak- 
tor, MA 8 film, 1/250 s expozí
ció (Gieler Zoltán)



Balra: nagy napfoltcsoport 1991. 
06.08-án. Iskum József felvétele 
16:15 UT-kor készült, 100/1000-es 
refraktorral, 10-szeres fókusz
nyújtással.

Lent: az előző oldal tetején lát
ható terület "folytatása". A kép 
bal felső sarkában látható kis 
napfolt az előző oldalon látható 
kép jobb alsó sarkában azonosít
ható. (Ilyen mértékű nagyításnál 
a napkorong átmérője 76 cm)



t A július 11—i teljes napfogyatkozás. A fotók 5,6/500-as teleobjektívvel készül
tek, Kodak H-alpha flare patrol filmre (100 ASA). A felső kép adatai: 17:23:36 UT, 
1/125 s expozíciós idő; az alsó kép 17:28:44 UT-kor készült, 1/8 s expozícióval.
A képeket Ludmány András készítette Hawaii-n, a magyar napfogyatkozás expedíción.



Augusztus tizenkettedik éjszakája
Mint arról olvasóink már értesülhettek, az idei Perseida maximum korántsem volt 
átlagos lefolyásúnak mondható. Az IAU (International Astronomical Union) körle
velében lepte meg a világot a szenzációs kitörés bejelentésével. Az első híresztelé
sek Japánból érkeztek, ahol több amatőr is látta a jelenséget egymástól függetlenül: 
a kitörés azonban olyan erős és váratlan volt, hogy sok helyen a meteorok jelen
tős részét egyszerűen nem tudták feljegyezni.

Főleg a Shinshu University Astro OB Club tagjainak eredményei érdekesek, akik 
elég felkészülten várták a maximumot. 1720 méteres tengerszint feletti magasság
ban észleltek, a Kiso Obszervatórium közelében, 6,5-ös határmagnitúdójú ég alatt. 
Az éjszaka elején az aktivitás még átlagos volt 64-es ZHR-rel. Azonban 15:20 UT 
körül megváltozott a helyzet: a meteorok száma drasztikusan növekedni kezdett, 
és 16:20 UT-ig egyetlen óra alatt 352-t észleltek, mely 400-nál nagyobb ZHR-t je
lent! A kitöréskor észlelt rajtagok közül 11 volt -5 magnitúdónál fényesebb.

Ennek a 68 perces nagylátószögű objektívvei készült felvételnek a negatívján, 
melyet Tatsuo Nakagawa fotózott 15:08-16:16 UT között, 26 meteor számlálható 
össze, de még a nagyításon is (amelynek itt látható a másolata) 15 meteor látszik! 
Mindegyikük -3 magnitúdós vagy fényesebb, a jobb felső sarokban pedig egy -8- 
as tűzgömb látható a Pegasus-négyszög déli részén áthaladva. Ezek után 16:20 és 
17:20 UT között az aktivitás ismét visszaesett.
Yabu (szintén japán amatőr) 5,2 határmagnitúdójú ég alatt észlelve ugyancsak ki
ugróan nagy aktivitást tapasztalt, eredményeit a táblázat mutatja:
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A két említett észlelés közti különbség főleg az eltérő átlátszóság számlájára írha
tó, de mindenesetre egyértelműen látszik az éles kitörés, melynek pozíciója a nem
rég felfedezett kettős maximum első csúcsára illeszkedik.

A Perseidák kettős maximumának léte 1988-ban vált egyértelművé. A Meteor 
1991/10-es számának 25. oldalán felül látható ábráról leolvasható, hogy a fő maxi
mum (Xo=140 SL°) előtt 139,6 SL° körül egy korábbi csúcs látható. A japán észle
lések szerint pedig a kitörés pozíciója 139,59 SL°, így az pontosan az első maxi
mummal esik egybe. A kitörés létét több rádiós észlelés is megerősítette a világ 
minden tájáról. Shelby Ennis amerikai rádióamatőr 12-én 14 óra UT-től folyamato
san növekedő aktivitást észlelt, amely 15:30 UT-ra olyan hatalmas méretet ért el, 
hogy azt csak a Leonidák 1966-os jelentkezése múlta felül. 17 órára már csökkent 
a beütések száma, de csak 19 óra körül állt vissza a normális szintre.

Az eddig érkezett bejelentések alapján az USA-ban és Kanadában vizuálisan egy 
elég erős maximumot észleltek, de semmi szokatlan kitörésnek nem voltak tanúi. 
Marylendben 12-én egy -5 magnitúdós tűzgömböt láttak; majd 13-án két -6-osat, 
melynek csak 5 perccel követték egymást, s végül még egy -5 magnitúdós villant 
fel ugyanazon az éjszakán.

Európában több helyen is folyt szervezett észlelőmunka. A spanyolok bevált me- 
teorozó helyükön észleltek, azonban ezúttal az időjárás nem fogadta kegyébe őket. 
Augusztus 8-tól egyfolytában zavarták a felhők a megfigyelést, de szerencsére a 
maximum éjszakájára kiderült. Szerintük a nagy aktivitásért főleg a sok halvány 
meteor volt felelős, azonban 12-én kirobbanóan magas a fényes, maradandó nyo
mot hagyó Perseidák száma! Gyakoriak voltak az ikermeteorok, és csomósán, cso
portosan jelentkeztek a rajtagok. Egyelőre csak 13/14-én éjszakára közölték 
számszerű eredményeiket, mely 60-as ZHR körül volt.

Az Arbeitskreis Metore tagjai idén Bulgáriában észleltek, a Rodope déli részén, 
2000 méter magasan. Az általában kitűnő időjárású helyen felhők nehezítették meg, 
illetve tették lehetetlenné a megfigyelést. Azonban akárcsak a spanyoloknál, itt is 
éppen 12-ére derült ki. (Mi pont a két derült zóna közé estünk!) Az égbolt kitűnő, 
6,8-as volt, a horizont felett 10 fokos magasságig tökéletes átlátszóság, s hajnalban 
még az állatövi fény is látszott. Már az éjszaka elején feltűnően erősen jelentkez
tek a Perseidák, az alacsony radiánspozíció ellenére. Az aktivitás közelítőleg állan
dó maradt egészen az éjszaka közepéig, amikor a sok halvány meteor mellett egyre 
több fényes, nyomot hagyó látszott. Köztudott, hogy kb. 20°-nál kisebb radiánsma- 
gasságnál a ZHR-számítás nem ad valós értéket, de ennek ellenére tettek egy kí
sérletet. 18:20-20:00 UT közti időtartamra így 93±10 adódott, ami jól egyezik Yabu 
által erre az időpontra meghatározott értékkel(lásd a táblázatot).

Mindent összevetve az európaszerte borult vagy felhős időjárás eléggé megne
hezítette a Perseidák észlelését, a derült helyekről viszont van néhány bizonytalan
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utalás (Belgium) a korai órák nagy aktivitására. Ha a kitörés valóban olyan éles 
volt, mint azt a japánok észlelték, érthető, hogy ezt kontinensünkön nem tapasz
talták. Eddig egyetlen ennek ellentmondó adatot közöltek az IAUC 5330. számá
ban: P. Aneca, B. de Pontieu, J. Deweerdt és J. Van Wassenhove 200-as ZHR-t észlelt 
Dél-Franciaországban. Ez és a többi európai megfigyelés közti ellentét a potsdami 
IMO-konferendán oldódott meg, ahol bejelentették, hogy az adatok nem felelnek 
meg teljesen a valóságnak, a tág szórás ugyanúgy engedélyezhet 50-es ZHR-t, mint 
200-ast.

Nagy kérdés, mi okozta a váratlan kitörést! Köztudott, hogy a raj szülőüstökö
se a P/Swift-Tuttle, melynek perihéliumátmenetét 1980-81-re várták. Azonban ezt 
senki sem észlelte, s így két lehetőségünk maradt: vagy észrevétlenül haladt át nap- 
közelpontján, vagy erre még nem is került sor. Marsden az utóbbi hipotézisnek hí
ve, aki a pályaszámítások bizonytalanságára hivatkozva a perturbációk 
figyelembevételével feltételezte, hogy az objektum azonos Kegler 1737-es üstökö
sével. Szerinte így a perihéliumátmenetét 1992-re várhatjuk, s ennek közeledése 
okozta az idei nagy kitörést.

Mindezek után sajnálattal veszünk tudomást arról, hogy jövőre augusztus tizen
kettedik éjjelén a telehold fogja elvakítani észlelőinket. Pedig ha valóban ekkor ér 
napközeibe az üstökös, feltehetőleg még nagyobb aktivitást produkál majd. Mind
ezek ellenére bizonyára számíthatunk majd fanatikus amatőreink munkájára, akik 
mindent el fognak követni annak érdekében, hogy részesedjenek a maximum vél
hetően még látványosabb metorzáporában.

A WGN 91 októberi, és az IAUC számai alapján összeállította:
KERESZTÚRI ÁKOS

Igen fényes tűzgömb Csehszlovákia felett
Az Európai Hálózat három cseh állomása egy nagyon fényes (maximumban -18 
abszolút magnitúdójú) tűzgömböt fényképezett le 1991. május 7 /8-án 23R03m58s 
UT-kor. A tűzgömb 83 km hosszú fénylő pályát futott be 5,2 s alatt. Fénye szokat
lanul alacsonyan, kb. 16 km magasan enyészett el, jóval a maximális lassulást rep
rezentáló magasság alatt (itt éri el a meteor legnagyobb fényességét).

A tűzgömbről két spektrumfelvétel is készült az Ondrejovi Obszervatóriumban, 
sok száz színképvonalat mutatva a 3600-6700 Á közötti tartományban. A legerő
sebb emissziós vonalakat az atomos Fe, Mg, Ca, Na, Mn, Cr, Ti; az ionizált Ca, Si; 
illetve a molekuláris Fe-oxid és Al-oxid adta. Mindez szilikátmeteoritra enged kö
vetkeztetni. Pályájának második része arra utal, hogy sok (több mint hat) darabra 
esett szét. A két legnagyobb test tömege 2-10 kg között lehetett, ezek becsapódá
sa Benesov u Prahy falutól nyugatra történhetett. A kisebb darabok pedig valószí
nűleg fellelhetők lennének a számított becsapódási helytől délkeletre. A terület 
nagyrésze azonban erdővel borított. így az a remény, amit a csaknem föggőleges 
tűzgömbpálya és a csak alig fújdogáló troposzférikus szelek jelentettek, semmivé 
foszlott a kedvezőtlen terepviszonyok folytán.
(A WGN 1991. júniusi száma alapján -  ford. Kondorosi Gábor)

Észleld 1992. január 3/4-én  
a QUADRANTIDÁK maximumát!
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