
Teleszkopikus kedvcsináló
Közeledik az idei nyár és a nagy észlelőtáborok ideje, amikor sokan kimennek az ég 
alá. Olyanokat is elkap a lelkesedés, akik máskor nem nagyon szoktak észlelni, és 
valószínűleg sok újonc is lesz, aki most ismerkedik meg a különböző módszerekkel. 
Úgy gondolom tehát, hogy nem érdektelen egy rövid összefoglalót adni a teleszko
pikus meteorészlelés metodikájáról. Ha valakit mélyebben érdekel a téma, a telesz
kopikus megfigyelésről megjelent néhány alapokat tárgyaló írás (1. Az észlelő 
amatőrcsillagász kézikönyve), azonban nem árt feleleveníteni az ott elhangzottakat, 
kiegészítve néhány újdonsággal, ami ott még nem szerepeilletett.

A távcsöves észlelés mindenekelőtt arra jó, hogy az ember sokkal pontosabb 
pozíció- és fényességadatokat nyerjen, mint vizuális esetben, és egy teljesen más 
fényességtartományban vizsgálja az adott meteorraj tagjait. Igaz, hogy jóval 
kevesebb meteort lát a távcsöves észlelő, mint a vizuális, de adatai még így is alkal
masak több statisztikai jellegű paraméter meghatározására.

A távcső kiválasztása a leglényegesebb momentum. Egy 5-7 fok látómezejű, jó op
tikai tulajdonságokkal rendelkező binokulár a legjobb. Az itthon elérhető lehetősé
gek közül a 7x50, 10x50, 12x45, 20x50-es binokulárok megfelelőek. Nekem az orosz 
gyármányú 7x50-essel vannak a legjobb tapasztalataim. Látómezeje megközelíti a 7 
fokot, bár van egy jól észrevehető széltorzítása. A 10x50-esnek valamivel kisebb a 
látómezeje, de nem nagyon van torzítás. A kényelmes észlelés érdekében elengedhe
tetlen, hogy a binoklit valahogyan egy fotóállványra, vagy egyéb alkalmatosságra 
tudjuk rögzíteni. Ez nagyban javítja az észlelés pontosságát és az észlelő kitartását. 
Ha nem tudjuk megoldani a rögzítést, akkor kézben tartott binokulárral is dolgozha
tunk, ami sokkal fárasztóbb. Ilyen esetben a földön, hálózsákban fekve meg kell 
próbálni valamivel kitámasztani a kezet. Ez egy alárakott kispárnával, vagy akár a 
felállított binoklitokkal megoldható.

Ha műszerünk már van, el kell dönteni, hogy mit akarunk észlelni. Itt két 
alapvetően különböző lehetőség kínálkozik. Ha éppen rajmentes időszak van, akkor 
próbálkozhatunk szórvány meterok észlelésével, ami egyáltalán nem haszontalan 
dolog. Előfordult már, hogy sporadikus meteorok megfigyelése közben figyelt fel 
valaki egy kisebb raj létezésére. Ez a módszer abból áll, hogy az észlelő kiválaszt 
négy látómezőnyi területet az égbolt négy különböző részén, egymástól legalább 60 
foknyira, és valamilyen sorrendben mindegyiket fél-fél óráig figyeli.

A másik, nagyobb népszerűségnek örvendő terület a rajok megfigyelése. Ha 
valamilyen meteorraj jelentkezésére számíthatunk, akkor a raj radiánsától kb. 10 
foknyira kiválasztunk négy, egymástól 90 foknyira lévő területet, körbefogva a 
radiánst, ha ez lehetséges. Ha nem, akkor meg kell próbálni a területeket egyenlete
sen elosztani a radiáns körül úgy, hogy a legjobban kihasználjunk minden irányt. Ez 
azért fontos, mert ha az észlelési területek nem elég szimmetrikusan vannak eloszt-
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va, akkor a radiáns profilja eltorzulhat. Általában egy területet itt is fél óráig 
észlelünk, aztán valamilyen rögzített sorrendben vesszük sorra a többit. Lényeges, 
hogy ez a sorrend és az egy területen eltöltött idő mindig egyforma legyen. Ez teszi 
adatsorunkat homogénné.

Az észlelés maga azzal kezdődik, hogy megpróbálunk a lehető legkényelmesebben 
elhelyezkedni. Minden kényelmetlenség gyorsabb elfáradáshoz vezet, ami rohamo
san rontja a megfigyelés pontosságát. Egy rajztáblára rátűzzük az észlelőtérképet és 
az észlelőlapot. Ez lehet egy, adott esetben két külön lap is. A térkép a legfontosabb. 
Ennek pontosnak kell lennie, és lehetőleg megfelelő összehasonlító csillagokat kell 
tartalmaznia a fényességbecsléshez. Ilyen térképet készíthetünk a következő módon: 
A kiválasztott területet kifénymásoljuk az Uranometria 2000 atlaszból, és egy 7-8 
fokos körben javítófestékkel kitöröljük a koordinátavonalakat, majd egy változócsü- 
lag-térképről, ha van erről a területről, átmásoljuk néhány összehasonlító csillag 
fényességét. Tehát célszerű olyan területeket kiválasztani, ahol valamilyen változó- 
csülag van. Ezután kellő számban fénymásoljuk a térképet. A fénymásolatot 
használjuk, mert a javítófesték zavarja a rajzolást! így nagyon pontos térképeket 
kaphatunk, amelyeket fólia kimérőhálóval lehet majd kiértékelni. Fontos, hogy tud
juk a látómező közepének koordinátáit — viszont az egész látómezőt nem kell 
körzővel bekeretezni. Tapasztalat szerint a látómező széle nem éles, hanem 
valamennyire mozog a binokli, meg a szemünk is. Ha így készítjük a térképet, akkor 
az adatokat egy külön lapra kell felírni. Vannak más használható észlelőlapok és 
térképek is, pl. a szlovákok által bevezetett sorozat, bár ez nemigen hozzáférhető. Ha 
lehet, semmiképpen ne használjunk kézzel rajzolt térképet! Ezek pontossága nem 
kielégítő.

A munka elkezdésekor mindenekelőtt jegyezzük fel az észlelés kezdetének 
időpontját, a műszer adatait és hogy melyik térképen észlelünk. Jegyezzük le az ég 
átlátszóságát, nézzük meg, hogy a binokliban látszanak-e 9 magnitúdónál halvá
nyabb csülagok. Ha igen akkor számunkra az ég ideális — 8 ,0 - 8 , 5-nál halványabb 
meteort úgysem pillanthatunk meg.

Ha meteort látunk, akkor először rajzoljuk be a térképre vonalzóval, jelölve a 
kezdeti és végpontokat. Nagyon fontos, hogy először rajzoljunk, és csak aztán 
foglalkozzunk a többi adattal, mert a múló idővel halványodik emlékezetünkben a 
meteor helye. Jegyezzük fel a feltűnés idejét, a meteor fényességét 0,5 magnitúdó 
pontossággal, tartamát tizedmásodpercekben, sebességét pedig egy 5 fokozatú 
skálán (1: a leglassabb, 5: leggyorsabb). Eltérően a vizuális észleléstől, az 5 fokozatú 
skála elterjedtebb, mivel előfordul, hogy a meteorpályának csak egy darabját látjuk. 
Amennyiben látható szín, nyom — jelezzük! Az időpont másodperc pontossága nem 
lényeges, ha lehet, jegyezzük le a másodpercet is, de nem probléma, ha csak a percet 
írjuk fel. Nyári tábor esetén célszerű egy nagyobb vizuális csoport közelében észlel
ni, akkor az írnok nekünk is tudja mondani az időt. Az észlelés bizonytalanságát a 
szokásos 9 fokozatú skálán becsüljük (1-2: megbízható, 3: bizonytalan, 9: rajzolni 
nem tudom). Az észlelés befejezésekor írjuk fel az időt.

Az idei nyár legfontosabb észlelhető meteorraja az Aquarida-Capricornida raj
komplex lesz. Jelentkezésük ideje július vége, holdmentes időszak. Ehhez a rajkomp
lexhez elkészült a fent ismertetett módon készült térképsorozat, észlelőlapok pedig a 
rovatvezető címén kérhetők. Mindenkmek jó észlelést és sok derült eget kívánok!
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Rádiós meteorészlelés  — 1 9 9 5 . január-április
Jónás Károly (Budapest) tovább folytatja észleléssorozatát: minden éjjel 00:30-01:00 
UT között rögzíti majd megszámlálja a 91,0 MHz-en tapasztalt meteorbeütések 
számát. Antennája egy K-Ny érzékenységi irányú egyszerű dipól, vevőkészüléke 
egy Videoton-rádió. A év első négy hónapjának számlálássorozatának eredményét 
mellékelt diagramunkon láthatjuk.

Elég egyenletes volt a rádiós meteortevékenység ezen a télen-tavászon. Igazi 
izgalmat csak a Quadrantidák kitörése jelentett: megfigyelőnk éppen elkapta a pár 
órás maximumot! Nem volt üyen szerencséje az Áprilisi Lyridákkal, a maximum ne
gyed nappal korábbra, az esti órákra esett. Mindkét „hírt" a hazai és a nemzetközi 
vizuális megfigyelési eredmények alapján állíthatjuk. így elmondhatjuk: nem ma
radtunk le semmi érdekes eseményről. De fordítva is igaz: a rádiós grafikon alapján 
nem nagyon volt miről lemaradnunk!
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Belépési nyilatkozat
Kérem felvételemet a Magyar Csillagászati Egyesületbe 
pártoló tagként (a tagdíj összege 1995-rc 1400 Ft, illetmény:

Meteor csillagászati évkönyv 1995 és az MCSE Meteor c. havi folyóirata)

N év:.................................. .......................................................................................................
C ím :..........................................................................................................................................
Szül. dátum :........................................................................ Telefon:................................

A tagdíjat a jelentkezési lappal egyidejűleg az MCSE címére (1461 Budapest, 
Pf. 219.) kérjük feladni rózsaszín postautalványon!
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