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P L E I O S E

a változócsillag megfigyelők rovata

Cepheida megfigyeléseket két sülysápi amatőrtől,
Bartos Páltól és Fodor Antaltól kaptunk.

Kosa Kiss Attila összesen 2022, Szerető Dániel 126 
fénybecslést végzett.

Az elmúlt AAVSO-évben összesen 9333 megfigyelést végez 
tek a Meteor megfigyelők.

Magyar amatőrök az AAVSO-listán
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A METEOR-ban megjelent AAVSO térképek

Jelen számunk belső boritóján az R Leonis mira változó 
"a" és "b" AAVSO térképét közöljük. Szeptember közepétől, 
június végéig észlelhető, a GCVS szerint 4T4-11T3, átlago
san 5^8-10^0 között, 312,6 nap periódussal változik. A vál
tozó közelében, szorosan egy 6̂ 6-ós csillag mellett észlel
hető egy, az AAVSO Circular megfigyelői által is figyelem
mel tartott törpenova, az X Leonis.

Az X Leó csak fél fokkal van északra az ekliptikától, 
igy néhány hónapig nem észelhető. Augusztus 17-én van kon- 
jukcióban a Nappal. A BAA észlelők szept.21.-jún.5.között 
észlelték, Indiában egészen jún.25-ig. /Az R Leó hazai "re
kordjai” :szept.29. és jún.26./

Az X Leo-t 1906-ban, négy különböző éjszakán felvett le
mezen fedezte fel Metcalf. Később U Gém tipusú változóként 
katalogizálták 11,5 - 15,5 magnitúdó közötti határokkal,27,7 
nap átlagciklussal. 1920 és 1944 között 2210 fénybecslést vé
geztek a csillagról a BAA megfigyelői: Bappu, Holborn, Bindley, 
Nijland és Wildey. Két maximumtipust állapítottak meg attól 
függően, hogy hány napig volt fényesebb a csillag 13 magni
túdónál. A rövid maximum három, a hosszú nyolc napos.
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ITóva-szerü csillagok; szimbiotikus csillagok

A nóva-szerü csillagok olyan objektumok, melyeknek 
spekturma egy alacsony hőmérsékletű csillag abszorbciós je
lenségeinek ás magasan gerjesztett emissziós vonalaknak a 
kombinációja. Ezek az objetumok kettősök. Az alacsony hő
mérsékletű csillagok természetűktől függően két csoportra 
oszthatók. A hidegebb csillag lehet egy vörös óriás /szuper- 
óriás/ vagy egy sárga /vörös törpe/ szubtörpe. A másik kom
ponens mindig forró kék 0 vagy B tipusú csillag.

Az egyik komponens vörös óriás vagy szuperóriás

A változás amplitúdója 3 magnitúdóig terjed, periódusa 
néhány év. Szabálytalan változások a fénygörbéken, a fénye- 
sedésnél jóval lassabb fokozatos halványodás igazolja az el
nevezés helyességét: "nóva-szerü csillagok". A halványodás 
folyamán megengedett és tiltott vonalak fejlődnek ki. Fo
kozatosan magas gerjesztés és ionizáció jön létre /H,He II, 
[Éellll (Ollljés több magasan ionizált atom/. Az észlelhető 
emissziós vonalak anyagkidobás eredményei, amely egy burkot 
formál a csillag köré. Ebben az anyag kitágul, shell jellem
zőket mutat, ami az észlelt emissziós vonalak megjelenésé
hez vezet.

A szimbiotikus csillagokhoz sorolhatók a visszatérő 
nóvák közül az RS Oph, a T CrB is, ezenkivül a valódi szim
biotikus csillagok: Z And, Ag Peg, stb. Az erupciók között 
eltelt idő kapcsolatban van a fényváltozás amplitúdójával.
A fényváltozás, a spektráltipus és a radiális sebesség ösz- 
azevetésekor úgy tűnik, hogy a kitörések alatt a csillag 
össztömegéhez képest kis tömeg mozog. Magas diszperziójú 
szinképfelvételek segítségével észrevehető, hogy a radiális 
sebesség-görbék változása néhány száz napos periódust mutat. 
Ez ahhoz a feltevéshez vezet, hogy ezek a csillagok spekt- 
roszkópikus kettősök. Ezt a következtetést megerősítették 
a kettős vonalak, melyek egy III. luminozitási osztályú vö
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rös M csillaghoz és egy kék csillaghoz tartoznak. A sebesség- 
görbe a H emisszióból határozható meg 3ól. Néhány szimbio
tikus csillagnál mágneses mezőt is felfedeztek.

A most következő szimbiotikus csillag-modellt elsőként 
Hogg javasolta, ezt követően Swings és Struve, Aller, Sahade 
és Bojarcsuk.

A hideg komponens: M óriás; 10^Rq ;̂ 4000 K;M^-0,5
A forró komponens: B törpe; R^0,5 Rq jTNIO3 K;M^+0,5 
A mindkét csillagot körülvevő köd:

R~5x 104R ;/a1+a2/ R xlO3 /a két csillag távolsága/ 
T~17000°K;n^ 5xl06cm"3 ; t/KLO”4! ^  .

1.ábra. Egy nova-szerü 
csillag sematikus modellje 
vörös óriás komponenssel. 
Jelmagyarázat: K=.kiterjedt
köd [0 H í j  [Ne IIIJ[o IlJ 
M = M óriás; Be - Be csillag; 
H, He emissziós forrás.

Az észlelések összes ered
ménye a kettőscsillag hipo
tézis alapján jól magyaráz
ható. A magányos csillag 
elképzelés az u.n. ”coro- 

nal" hipotézis. Eszerint egy szimbiotikus csillag átmenet 
lenne a vörös óriás és az elfajult kék fejlődési fok között.

Z Andromedae /a prototípus/
A radiális sebességek 680 nap körüli periódusra utal

nak. Az intersztelláris K vonalak gyengék* mivel a Z And 
nem túl távoli objektum, azaz luminozitása lényegesen ala
csonyabb a normális B csillagokénál. A fénygörbe és a spek
trumvonalak változásai között a következő kapcsolat áll fenn: 
- Minimum közelében spektrumban a magas és alacsony ger
jesztésű emissziós vonalak vannak jelen, tartalmazza a köd
vonalakat [Ne v] és [peVIl], és az M osztályú abszorbciós
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TiO sávokat.

A növekvő fényességgel a magasan gerjesztett emisszió 
erőteljesen gyengül, a TiO sávok feltünősége is csökken.

Maximum közelében B osztályú héj fejlődik, megmarad a 
H, Hel, Ca II, OIII és Feli emisszió. A Balmer sorozat magas 
rendszámú tagjai /n=31—ig/ abszorbcióban jelennek meg, a TiO 
sávok eltűnnek.

Amikor a fényesség csökken, a fém abszorbciós vonalak 
eltűnnek a magas rendszámú Balmer-vonalak emisszióba mennek 
át. A TiO sávok fokozatosan újra megjelennek.

Az egyik komponens sárga vagy vörös törpe /szubtörae/

Itt két csoport létezik, az U Geminorum és a Z Camelo- 
pardalis csillagok.

A változócsillagok U Gém vagy SS Cyg csoportjának leg
főbb jellemzője /legfényesebb képviselőjük, az SS Cyg 8,2-tői 
12,0 magnitúdóig változik/, hogy kitöréseik félig periódiku- 
sak, 3-4,5 megnitudó amplitúdóval. Két kitörés között hosszabb 
idő telik el, mint amennyi alatt egy erupció lezajlik. A maxi
mumba fényesedés gyorsabb a halványodásnál, a felszálló ág még 
a leggyorsabb nóvákénál is meredekebb. Maximumban a fényvál
tozás tekintélyes; minimumnál majdnem konstans, bár vannak 
lényeges változások /néhány perc alatt fél magnitúdó/. Az 
SS Cygni két maximuma között eltelő idő 20-100 nap között vál
tozhat, a fényváltozás tehát nem periódikus, hanem ciklikus. 
Rosino adja meg a kapcsolatot az ü Gém csillagok amplitúdója 
és periódusa között:

amplitúdó = 2,00+l,78xlog periódus.

Kraft tanulmányozta ezen csillagok spektrumát.
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Minimum közben /normális állapotban/ ezen csillagok több
ségének szinképe folytonos, erős emissziós H, He, Ca II sávok
kal, a Balmer sorozat mellett folytonos H-emisszió is észlel
hető, Az esetek többségénél nem mutatkozik maximumnál emisszió, 
bár néhány csillagnál megmarad gyenge H emisszió, egyébként 
csak tiszta kontinuum látható,

A rendes nóvák kitörése 3xl0^-szor nagyobb, mint az U 
Gém csillagoké, A nóvák hőmérséklete a fényesség növekedése
kor csökken, mig az U Gem-eknél nő.

Azokat a 2-4 magnitúdóé fényváltozásokat, melyeket az 
U Gém csillagoknál észleltek, a hőmérséklet - állandó sugár 
melletti - 5000-13000°K közötti változásával lehet megmagya
rázni. Nem szükségszerű elfogadni, hogy a jelenség héjkido
bás eredménye, főként azért nem, mert a szinképben nincsenek 
éles abszorbciós vonalak az emissziós sávok ultraibolya szé
lénél. Ez és az alacsony hőmérséklet magyarázza, hogy ezek
nél a csillagoknál miért nem észleltek tiltott vonalakat a 
maximum utáni halványodáskor.

Mizser Attila 

Budapest,Uránia

o •  •  •

Észlelő amatőröd figyelmébe

Sok amatőrcsillagász szeretne jó minőségű gyári optikai 
eszközöket beszerezni. Előzetes megbeszéléseket folytattunk 
az ebben illetékes külkereskedelmi vállalattal, amely a követ
kező ajánlatot tette.

A Jenái Zeiss Müvek termékeinek importjára akkor lesz 
lehetőség, ha az amatőrök az alább felsorolt tájékoztató ada
tok alapján pontosan megjelölik, mire lenne szükségük és Írá
sos igényüket megrendelésként 1979.január 31-ig eljuttatják 
a következő cimek egyikére:
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URÁNIA BEMUTATÓ CSILLAGVIZSGÁLÓ 1016 Bp.Sánc u. 3/b./ Kelemen
János/

POLÁRIS CSILLAGDA /Várkonyi György Úttörő és Ifjúsági Ház
1035 Bp. San Marco u.6l. /Habina József v.

Gellert András/

A beszerezhető árucikkek árai tájékoztató jellegűek !

ZEISS okulárok:

Huygens tipus: 16 mm, 25 mm 200 - 300 Ft
40 mm 400 - 600 "

Orthoszkópikus tipus:

4 mm; 6 mm 450 - 700 "
/ 10; 12,5; 1 6 ; 25 mm 380 - 500 "

40 mm 800 - 1200 Pt
* 50/540-es távcsőkészlet 700 - 900 "

tartalma: kihuzat, két db okulár /H/ 16, 25 mm;
50/540 mm-es akromatikus objektiv foglalatban

/külön 300 - 500 Pt/
63/84O  mm-es objektiv foglalatban 750 - 1000 Ft 
80/840 mm-es " " /AS/ 2500 - 3500 "
80/1200 " " " /AS/ 2500 - 3500 "
100/1000 " " " /AS/ 7000 -10000 "
napszűrők átm* 63 mm - 150 mm 
okulár spektroszkóp 
fonalkereszt 
okulár kihuzat 
okulárszűrők:

Nap-Hold 
Mars

4,5/250^mm-es asztrokamera 18°x24° 
látómezővel, 9x12 cm-es kazetta 

/14W-ig/
Hold-bolygó fotokáméra 6x9-cm-es kazetta

Komplett távcsövek
TELEMENTOR 63/840 mm-es cső, tengelyrendszer,

állvány 12500 "
80/1200 mm-es refraktor cső, tengelyrendszer óra

géppel, állvány 30 000 - 40 000" -
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100/1000 mm-es refraktor cső, tengelyrendszer, 50 000 - 
óragép, állvány 60 000 Ft

150/2250 mm-es CASSEGRAIN komplett 72 000 "
150/2250 " MEHISCAS " 90 000 "

A komplett műszereket elsősorban csillagászati szakköröknek, 
kluboknak ajánljuk,

/ A 80/1200 mm-es refraktor megtekinthető az URÁNIA BEMUTATÓ 
CSILLAGVIZSGÁLÓ-ban, a 150/2250-es CASSEGRAIN teleszkóp, 
asztrokamera és Hold-bolygófényképező kamera pedig a POLÁRIS 
CSILLAGDÁ-ban./

Szerkesztőség

Megfigyelések a Tejút fel- és eltűnésének időpontjairól

Az amatőrcsillagász számára fontos tudni, hogy mikozv 
tól kezdheti meg az észleléseit, mikor áll be a teljes sö
tétség, A napnyugta időpontjával /amelyeket az évkönyvekben 
feltüntetnek/ ez persze nem esik egybe, légkörünk miatt még 
70-110 percig többé kevésbé világos van. Az hogy mi a pol
gári, a navigációs és csillagászati szürkület /a Nap rendre 
6, 12,18 fokkal süllyed a horizont alá/ elméletileg tudja, 
de praktikusan nem jelent sokat. Ráadásul nem egyenlő idő
közökkel követi a napnyugtát, hiszen nyáron hosszabb a szűr* 
kület tartama, tavasszal és ősszel viszont nagyon rövid 
/hazánkból nézve március 4—én és október 10-én a legrövidebb 
idejű/.

A sötét éjjel beállta ilyen módon csak elméletileg de
finiált, de gyakorlatilag nem ismert. 1970-1978 között 82 
időpontbecslést végeztem a Tejút fel- és eltűnésére vonat
kozóan. A Tejút^megjelenése jó támpont az éjszaka kezdetére. 
Az észleléseket már nem zavarja a szürkület, homogén módon 
lehet megfigyelni, az ég látványossá válik a derengő Tejút- 
től. Az éjszaka beköszöntött, a csillagászati bemutatások
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teljes értékűek. A Tejút megjelenése jól megfigyelhető, jobban 
mint egyes fényességértékü csillagok. Az időpontbecsléseimet 
összegeztem, korrigáltam szélességi és hosszúsági értelemben 
Gyöngyösre, mert nyolc észlelőhelyen végeztem a méréseket. 
Grafikusan kiértékelve adataimat egy pontos éves grafikont 
kaptam. Az alábbiakban tíznaponta közlöm a Tejút láthatóságát 
KözEI-ben:

Egy nagyméretű kockás-papirra felrajzolva ezt a táblázatot 
bárki elkészítheti az éjszaka tartamára vonatkozó naptárát. 
Ezen, az évkönyv alapján a napkelte és napnyugta időpontjai
ból szerkesztett görbét is felrajzolhatjuk.

Megjegyzendő, hogy mivel a fenti adatok a -19,8 fokos hosz- 
szúsági körre vonatkoznak, az ország más részein élők részére 
a Tejút fokonként 4 perccel később tűnik fel Hy-felé haladva, 
mig K-felé lakóknak 4 perccel hamarabb jelenik meg. Hajnalban 
az eltűnés is hasonló rendben történik.

Az adatok a +47,8 fokos szélességre vonatkoznak, itt bonyo-
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lultabb a helyzet. É-felé haladva 1 fokot, nyáron 4 perccel 
is késhet a Tejút látványa, viszont télen előbb következik be. 
Évszakonként más és más az eltérés. Az alábbi táblázat azt mu
tatja, hogy 1 fokos É-felé haladás esetén az esti Tejút hány 
perccel később /+jel/ jelenik meg.

jan.l = -4; febr.l=-3; márc.l=-2; ápr.l=+l; máj.l=+2; jun.l=+4; 
júl.l = +4; aug.l =+3; szept.l=+l;okt.1=-1; nov.l=-2; dec.l=-4.

A Tejút hajnalban É-felé hamarabb tűnik el, azaz az előjelek 
fordítottak. Láthatóan minden egyes megfigyelőhelyre ki kell 
számítani az időpontokat.

Keszthelyi Sándor 
Gyöngyöstárján

Fotózás a "napfény csökkentővel"

A Meteor 1974/4.számában ismertetésre került "napfény 
csökkentő" ábrájában a B-C prizmák közti olaj film réteg hely
zete tévesen van feltüntetve, a helyes irány az ottani ábrán
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A 2.ábra nagyobb méretű szűrő elhelyezését szemlélteti. 
A 3.ábrán 2x56°-os eltérítést adó megoldás látható, ami az 
előző közleményben szerepelt. Ennek a prizmának a segítségé
vel olyan fotózás is megvalósítható, amelyiknél a fény üve
gen nem halad át, és igy az U.V.komponenst nem gyöngíti.

Az elrendezés a 4«ábrán látható. A beérkező fény "T"
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aluminiumozatlan tükörre jut, melynek hátoldala Walkiddal 
van lefestve, és a szellőzést is biztosító "V" lemez védi.
A fény a szokásoshoz képest fordítva behelyezett P2 üveg
prizmára jut, melynek befogó oldalai szintén feketére van
nak festve. A fénykúp innen jut a "Py 2x56°-os prizmára, 
mely az elforgatással szabályozza a fényerőt. Kimenetére a 
fényképezőgép a fent már tárgyalt közgyűrűvel csatlakozik.

Az egész P2 szerelvény az "02" csonkba szükség esetén 
betűzhető, közben az 0^ szerelvény a heylén maradhat.

A távcső bemenetét ajánlatos "B" blendével szükiteni 
és a "F” fedőlemezt csak a fotózás idejére elhajtani.

A fotón a kelet-nyugati irányt úgy lehet megjelölni, 
hogy a fényképezőgépet akként fordítsuk el, hogy a távcsövet 
a rekta tengely mentén mozgatva a keresőben a Nap képe a ke
resőnek a kép-szélével párhuzamosan mozduljon el./4.ábra/

Végül egy tapasztalat: vizuális megfigyelésre kellemes 
sárgás szint ad a prizmák között a japán kis mikroszkópok 
tartozékában található kanadabalzsam felhasználása. Vízmen
tes alkoholban lassan oldódik.

Fazakas József 
BMG laboratórium, Budapest

A KETTŐSCSILLAGOK VILÁGA 

Mikrométer - típusok II.

Az összehasonlitó képmás mikrométert /CÍM/ F.J.Hargreaves 
mutatta be először 1931-ben, A következő évben módosította 
műszerét és L.S.T. Symms, valamint C.R. Davidson ezt hasz
nálták a Greenwich-i 28 inch-es refraktorhoz a kettősök mé
résére.

A berendezés lényege az, hogy egy mücsillag fényét ve
zetjük át /l.ábra/ egy Wollaston-prizmán, amely a képet meg
kettőzi és a fényt egyúttal polarizálja is. A két képmás kö-



zötti távolság a prizmának a fényfor
rástól mért távolságától függ. Egy 
centiméter skálát használunk az el
mozdítás mérésére. A raücsillagok 
képét az okulárba vetítve, a prizma 
mozgatásával a kettőscsillag kompo
nensei közötti szögtávolságot ké
nyelmesen, közvetlenül leolvashatjuk! 
Magát a Wollaston-prizmát egy po- 
ziciókörre szereljük, amely körbe
forgatható és fokbeosztással van 
ellátva - lehetővé téve a P.A.méré
seket! Végül egy kék szinszürőt he-
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Szabvány-prizma használata esetén, a lámpaház 1 cm-rel 
történő elmozdításakor az okulárban látható mücsillagok 0,8"- 
cel változtatják meg a szögtávolságukat. E mikrométer tipus 
/CÍM/ olyan kettősök mérésére alkalmas, amely szögtávolsága 
4,5 alatt van - le egészen 0,01"-ig. A műszer hihetetlenül 
kényelmes, s a szálmikrométerrel szembeni előnye. hogy:

- nem szükséges a látómező megvilágitása, tehát halványabb 
párokról is lehet méréseket végezni.

Hátránya:
- az, hogy nehéz a Wollaston-prizmát beszerezni, s emellett 

drága is. Megjegyzendő, hogy ha valaki szert tud tenni 2 db 
Nicol-prizmára /ez könnyebben hozzáférhető/- akkor az szintén 
jó megoldás.

A binokulár mikrométer

E berendezést Maurice Duruy francia amatőr tervezte az 
1930-as évek közepén.

A lényeg itt is az, hogy mesterséges "kettőscsillagot" 
állítsunk elő. Ez azonban nem úgy történik, hogy a távcső o- 
kulárjába tereljük a képet, hanem az alábbi rajzhoz hasonlóan. 
Ennek alapján megérthetjük, hogy honnan származik a "binokulár 
mikrométer" elnevezés.

3.ábra. A binokulár mikrométer elvi elrendeződése

Mesterséges-kettőscsillag
előállítása
/4 .ábra /
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Több módja is van annak, hogyan állítsunk elő mestersé
gesen "kettőscsillagot". Mi itt most csak a legkönnyebben 
kivitelezhető módszert mutatjuk be.

Falemezbe vagy akár keménypapírba vágunk két vékony 
összetartó rést. Erre egy tologatható és a közepén szintén 
egy vékony /de függőlegesen kivágott/ réssel rendelkező le
olvasót szerkesztünk. Az alaplemezt beosztással látjuk el, 
majd ezt hátulról megvilágítva, s a leolvasót ide-oda moz
gatva addig állitgatjuk, amig a kettőscsillaggal megegyező 
szögtávú "mücsillag-párt" kapunk. Ezután közvetlenül leolvas
hatjuk a szögtávolság értékét. Az egész berendezést forgat- 
hatóan rászereljük egy nagy átmérőjű /20-35 cm/ fokbeosz
tással ellátott körlemezre, s igy a P.A. értéket is könnyen 
meghatározhatjuk.

4.ábra. Mesterséges kettőscsillag előállítása hátulról 
megvilágított, kivágott csikókkal

Mühelypontosságú rajzokat itt sem adunk meg: ez telje
sen fölösleges is lenne, hiszen mindenki saját lehetőségei 
és igényei alapján épitheti meg műszerét ! Az e sorok Írója 
által készített darabbal pl. század ivmásodperc pontosság
gal lehet méréseket végezni ! Minden amatőr számára, aki be
szeretne kapcsolódni a kettőscsillagok mérésének munkájába, 
ennek a mikrométernek az elkészítését ajánlom. Viszonylag 
könnyen megkonstruálható, s precíz munka esetén - valóban 
tudományos értékű észleléseket végezhetünk vele !!! Monsieur 
Duruy legutóbbi levelében irta, hogy jól bevált műszerét még 
manapság /84 évesen/ is könnyedén használja párok mérésére,
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le egészen 0,5"-ig. Az ő amatőr /de profi színvonalú/ meg
figyelései rendszeresen megjelennek a Nizzai Obszervatórium 
kettősökkel foglalkozó publikációiban is !

Bármely, a fentiekkel kapcsolatos problémára levélben 
készséggel adok választ !

Mohácsi Gyula 
Székesfehérvár

Hazai meteor-megfigyelések 

/1977.jún.11.-1977.dec.31-ig/

1977.június 11-12; Mizser és Keszthelyi észlelt Pomázon 
22:00-00:30 UT között. 9 meteort láttak 2,5 óra alatt. Rossz 
ég volt: cirrusos, zavaró fények, alig sej lő Tejút. Hm=3,5.
Egy határozott szélességet mutató 1 mg-os sárgafehér hullott 
22:15-kor, és egy szép sárgászöld szinti 2 mg-os 22:22-kor. 
Mindegyik meteor sporadikus volt.

1977.június 18-19: Kiss Edit és Keszthelyi Gyöngyöstar- 
jánban 20-23 UT között meteorozott, 3 óra alatt 6 meteor e- 
sett, ami elég csekély. Mind szórványmeteor volt. Teljesen 
felhőtlen ég alatt történt az észlelés. A legfényesebb 21:03- 
kor esett, 0 mg volt, vörös szinü, fejrésze volt és nyomot 
hagyott.

1977.június 19-20: Keszthelyi Gyöngyöstarjánban 21:15- 
22:24 UT között két meteort látott. Egy 4 és egy 0 mg-ost, 
ez utóbbi hosszú, vékony és gyors meteor volt. Feltűnően fel
hőtlen ég, jó erős Tejút.

1977.július 7-8: Deicsics László, Horváth Ferenc és Mizser 
Attila Rókafarmon észlelt, jó ég alatt, de fák között. 21:00- 
22:11 UT között. Hárman 1,2 óra alatt csak két meteort láttak.

1977.július 9-10: Budavári Attila, Csápenszky István, 
Horváth Ferenc, Mizser Attila és Szőke Balázs volt az 5 ész
lelő Rókafarmon 20:46-22:58 UT között. 2,2 óra alatt 29 mete-
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őrt láttak és jegyeztek fel. Felhőtlen és kitűnő ég volt. 
Sporadikusak, halványak /pozitiv mg-értéküek/ voltak. Egy 
fényváltozó meteort egy kettéváló követte 22:03 UT körül.

1977.július 11-12: Bodzásrét. Tiszta ég /Hm=6,5/ és 12 
meteormegfigyelő a jó horizontú fennsikon. Budavári, Csarnai, 
Aradi, Deicsics, Kalocsai, Kántor, Mizser, Keszthelyi, Kébel, 
Horváth, Száz Mária és Jeney Zsuzsa észlelt. 2,2 óra alatt 
20:43-22:57 UT között 60 meteort láttak. 21:13-kor egy 3 mg- 
os görbült pályáju meteort láttak a Her-ben, amint 8 fokos 
sugaru körivben kanyarodott 6 fokot.

Egy -4 mg-os Cygnida tűzgömb tűnt fel 21:50 UT-kor.
Az omikron Cyg-től lassan haladt az M 31-ig és a 40 fokos 
útját 4,5 sec alatt tette meg. Kilencen látták színének vál
tozását. Eleinte élénksárga, majd fakultabb lett, végül zöl- 
dessárga-izzózöld lett.

Ugyanezen este Nagyszalontán Kósa-Kiss Attila és Balogh 
László is figyelte az eget és egy másik tűzgömböt észlelt.
A jelenség 22:29 UT-kor volt: " A Cyg és Lyr között indult 
el és az Umi-n keresztül haladt egy fényes ragyogó tűzgömb, 
amelynek olyan jól hallottam a hangját, hogy azonnal felfi
gyeltem rá. Sajnos más irányban néztem, de reflexszerüen for
dultam a hang irányába. Az ég jelentős részét, vonuló réteg
felhőzet boritotta, de a felhőréseken keresztül sikerült meg
pillantanom a fényes tűzgolyót. 0 mg-nil jóval fényesebb le
hetett, a hangjelenség 5 sec-ig tartott és egy vadréce vi
szonylag közelinek tűnő, levegőtszelő szárnysuhogására emlé
keztetett" - Írja Kósa-Kiss.

A jelenség csaknem zenitben volt, kissé É-felé. A hang 
és a nagy fény arra vall, hogy Nagyszalonta felett nem túl 
magasan ment. Ezért nem tűnt fel a Bükkben észlelő tizenkét 
amatőrnek, mert nem jegyezték fel.

1977.július 12-13: Ismét Rókafarra és tiszta ég. 
23:15-00:35 UT között 1,3 óra alatt 25 meteort látott Szőke 
Balázs, Kiss Zsuzsa, Steiner András és Bartha Mária. Két 

-1 mg-os is volt közöttük, de különben átlagos sporadikusak.
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A négy éjszaka Rókafarmon észlelt meteoradatokból kevés 
hasznos információ derült ki.6,9 órát észeltünk szabad szem
mel és 116 meteort jegyetzünk fel. Ez 17 db/h» ami elég ma
gas érték.A meteorok legtöbbje szórvány volt, de a Lyridák,
Alfa Cygnidák, és Sco-Sgr raj tagjai is jelentkeztek. Az át
lagos hossz: 14 fok, szin átlagos eloszlású. A fényességel
oszlás 108 adatból:
Fényes
ség: -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 magn.

1 - - 2 6 13 26 3 1 22 6 1 darab

1977.július 13-14: Kósa-Kiss Ny-ÉNY felé észlelt Nagyr- 
szalontán 21:10 és 01:10 UT között és 4 óra alatt 7 meteort 
és 2 sarkifényt látott /ez utóbbi jelenségeket lásd külön!/ 
jó észlelési körülmények között.

1977.július 15-16: Kósa Kiss és Balogh észlelt Nagysza
lontán 20:30-22:10 UT köiött. Egyik 6, másik 8 meteort látott 
1,7 óra alatt. 21:05-kor egy -2 mg-os, sárga tűnt fel 4 sec-re, 
majd egy 0 mg-os látszott 2 sec-ig és hagyott 8 sec-ig látszó 
fehér nyomot.

1977.július 16-17: Felhőtlen és hideg éjjal Rókafarmon. 
Teleszkópikus meteorészlelést végez 9 észlelő. Fák között 3 
óra alatt 21:45-00:45 UT között 122 meteort láttak felvillanni. 
Ez elég sok.

Csak a fényességértékekre koncentrálva: céljuk a meteo
rok fényesség szerinti eloszlásának vizsgálata volt. De nem 
csupán a teleszkópikusoké és nem is csak a szabad-szemmel lát- 
szókké - hanem mindkettőé egyszerre. Minderre egy egyedi mód
szert használtak és a nagyon lelkes csoportok sikeresen ész
leltek:
A szabad szemes csoport: /Kovaliczky, Kébel, Budavárai, Váradi/ 
a négy égtáj felé fordulva figyelt. Nem a 41.270 négyzetfoknyi 
fél-éggömböt, hanem a fák és hegyek miatt 70 %-át 29 000 nf-ok 
láttak be. Mind a négyen az udvarra kivitt, égtájakra tájolt 
ágyakban feküdtek, kényelmesen.
A teleszkópos csoport: /Horváth, Bertóti, Deicsics, Steiner, 
Keszthelyi/ ugyancsak vetett ágyakban fekve felváltva észlelt
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3 műszerrel. Egy 40 nf-os 7x50 binokulár, egy 20 fn-os 10x50 
binokulár és egy 45 nf-os 60/500-as refraktor volt a műszer. 
Összesen tehát 105 nf volt a távcsövekkel figyelve és 9 mg-ig 
látszottak a csillagok. Összehasonlitóként az R Ser, V Boo,
R Sct, T Cep változócsillagok vidékét vették a látómezőkbe.

Két órán át folyt igy az észlelés 21:45-23:45 UT között és a 
negyedóránként látott meteorok fényességértékeit jegyezték, 
íme:

Két óra alatt szemmel 67 db-ot, távcsővel 16 db-ot láttak.
A szabad szemes eloszlás:
Fény: -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  magnitúdó

Darab: 2 2 3 23 13 14 9 1 - - -
teleszkópikus eloszlás: /db/ 3 5 5 3
De mivel távcsővel az ég 105/29 000-es részét, azaz 1/277-ed 
részét látták, igy 277-tel meg kell szorozni a távcsövesen lá
tott adatok darabszámát, hogy összehasonlitó vizsgálatot te
hessünk.
így ezen két óra alatt az összes meteor eloszlása:
Fényesség: -1 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9  magn.
ö&rab: 5 2 3 23 13 14 840 1386 1385 831 ~

Tehát 4499 db meteor hullott, amelynek egy töredékét látták 
szabad szemmel /67 darabot/ és csekély részét távcsővel 
/16 darabot/. A többi teleszkópikust nem látták, de jelenlé
tükre következtethetünk a statisztikus eloszlásból, ügy lát—
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azik, hogy a meteorok nagy része szemmel nem látható halvány- 
ságu, a szabad szemmel látható meteorok csak 1,75 %-a volt e- 
zen idő alatt az összemennyiségnek. A határ 5 mg.

Mindezen észleléseket természetesen meg kellene erősíte
ni egy hasonló észlelőcsoportnak, sőt gondolni kellene a 8-11 
mg közötti tartományra is.

1977.. 1úlius 18-19: Szász Mária Szatymazon 20?43 UT-kor 
véletlenül egy -3 mg-ra fellobbanó fényes meteort látott az 
Arcturus felöl érkezve az éta Ser-en át csak pár fokot haladt, 
szélessége volt és 3-4 kisebb rész vált le róla, amelyek lassan 
elenyésztek. Erős narancssárga szine volt.

1977.. július 19-20: Kósa-Kiss 20:30— 01:00 UT között 
észlelt Nagyszalontán, Balogh 21:00-22:30 között. Előbbi
4,5 óra alatt 5 meteort, utóbbi 1,5 óra alatt 1-et látott ki
tűnő égen. A meteorok sporadikusok voltak. Bertóti Edgár, 
Miskolcon 21:00-22:30 UT között tiszta ég alatt észlelt nyug
ágyból. Hm=5»0. Öt meteort látott, de pontos időt nem jegy
zett fel.

1977.július 23-24: Kósa-Kiss Nagyszalontán fátyolfel
hős égen 20:40-01:30 UT között nézett: a 4»9 óra alatt É-irány- 
ban 9 meteort látott. 21:33-kor egy -2 mg-os, 12 fokos, kék,
2 sec-es meteor jött. Korongszerü volt, útja végén elhalvá
nyult 4 mg-ra, majd hirtelen kihunyt. 22:36-kor 0 mg-os fehér 
gyors meteor hagyott 1 sec-ig \látszó nyomot, amely: "kereszt- 
irányban lencsés rece-barázdákkal" jelentkezett. 00:24-kor 
egy 0 mg-os sárgásfehér gyors meteor 3 sec-ig hagyott nyomot, 
egészen finom barázdákkal. 00:34-kor a béta And— béta Per kö
zött K-felé látszott egy hosszú Aquarida. Három alkalommal is 
változtatta fényét 1 és 4 mg között. 00:58-kor egy csepp ala
kú, csóvát húzott meteor jött, 3 mg-ról fokozatosan fényese- 
dett 2-re. Narancssárga volt és 3 sec-ig hasonló szinü egészen 
finom barázdáltságu nyomot hagyott.

Ugyanekkor Holl, Mizser és Keszthelyi egy pomázi dombon 
az Encke-üstökösre várva, és távcsövezés közben 22-01 U£ kö
zött több meteort látott az elég rossz ég alatt, de nem Írták
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fel mind, csak hármat. Az egyik 00:35-kor 0 mg-ként jelent 
meg ás száguldott villámgyorsan. Útja végén - 3  mg-ra lobbant 
fel. 10 fokos, kékeszöld, 1 sec volt. Mindhárman látták amint 
K-en alacsonyan /10-15 fokos horizont feletti magasságban/ 
haladt az M 45 mellett, éppen Nagyszalonta felé, de Kósa-Kiss 
valószinüleg az 1 perccel előbb látott meteorját irta még.

1377..július 27-28; Tölgyesi Antal Csillaghegyen 21:25- 
22:25 UT között észlelt és 3 Aquaridát látott. Az utolsó 22:21- 
kor -1 mg, erőssárga, 5 fok volt. Szerinte ez ZHR=22,5-et je
lent.

1977.augusztus 5-6: Kósa-Kiss Nagyszalontán 19:45-21:30 
UT között 1,75 óra alatt 4 meteort látott közepes égen. Négy 
átlagos spórát.

1977.augusztus 6-7: Kósa-Kiss Nagyszalontán 19:30 - 
23:00 UT között elég rossz ég alatt 3,5 óra alatt 4 meteort 
látott. 21:17-kor egy -1 mg-os meteor haladt az alfa Cep-béta 
Crb közötti úton, a hosszú meteor narancsossárga volt és 2 sec- 
ig látszott. Narancsos nyom maradt utána 3 sec-ig szakadozot
tan, finom eloszlással. Később két, fényét változtató szórvány— 
meteor jött, egyik 4-ről 0-ra, másik 3-ról 1 magnitúdóra fénye
sedéit fokozatosan. Mindkettő fehér volt.

1977 oaugusztus 7-8: Kósa-Kiss Nagyszalontán 19:30-22:30 
UT között észlelt Balogh Lászlóval és 3 óra alatt 5 meteort 
láttak. A felhőtlen és jó égen elsőként 20:23-kor egy 0 mg-os 
narancsvörös sporadikus jött ÉNY-felé, az UMa-ban, 3 két mp-ig 
finoman barázdált nyomot hagyott. 20:55-kor egy fényváltozó me
teor jött: 2 mg-ról 1-re fényesedett, majd 3-ra zuhanva *1 mg-ra 
lobbant fel. Fehéressárga sporadikus volt a Cas-ban.

Következett a 21 óra 18 perc. Mivel ekkor tűnt fel a 
lapunk fennállása óta legfényesebb tűzgömb, érdemes lesz Kósa- 
Kiss Attila leirását szó szerint idézni: "Feltűnt egy +1,5 mg- 
os fényű meteor. Ezt a fényességét fél másodpercig tartotta 
csak, majd igen gyorsan lobbanásszerűen felfényesedett -11 mg- 
ra! Ezt azután 1,5 sec-ig tartotta, az egész tűzgömb látható
sági ideje tehát 2 sec colt. Amig halványan látszott sárgás
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zöld volt, teljes fényében almazölddé változott. Balogh Laci 
szembenállt a tűzgömb fellobbanásával, s úgy elvakitotta a 
hirtelen erős fény, hogy kissé kicsordult a könnye a tűzgömb
től. A fellobbanáskor megláttam saját magam árnyékát, azt hit
tem Laci világit, de az ő zseblámpája vöröses tompitásu, az 
árnyékot okozd fény viszont zöldes volt, igy rögtön odafor
dultam, s a legnagyobb fényét én is láttam. A tűzgömb az É-ÉK-i 
égen 10 fokot mozgott az Ariesben és Perseida raj tag volt.
A horizont felett 10 fokkal látszott, tehát igen fényes lehe
tett, akinél zenitben ment el. Fénynyomot hagyott 4 sec-ig, 
amely sűrű párhuzamos, hosszanti csikókkal mutatkozott sárga 
szinben. Laci akkorát kiáltott, hogy a föld is beleremegett 
és a jelenség végén az adatok lejegyzése után percekig ugrál
tunk összevissza örömünkben, mint a kerge-birkák. Kb. félóra 
eltelt mig eldöntöttük végre, hány mg-nyi lehetett a legna
gyobb kifénylésekor.”

Gyöngyöstarjánban Keszthelyi Sándomé és férje az alul 
párás, de felhőtlen égen észlelt 20:11-21:17 UT között és 1,1 
óra alatt 11 meteort jegyeztek fel. Ebből 8 szdrványmeteor és
3 Perseida volt. Egyetlen rendkivüli jelenség a 20:25-kor fel
tűnt -2 mg-os sárga Perseida volt. A delta Cas-nál jelent meg: 
áthaladt a Cas-Cep-Cyg-Dra-Her csillagképeken és 100 fokos út
ja végén az ég ellenkező részén a kappa Oph-nál hunyt ki. Ezt
4 sec alatt csinálta és 5 sec ideig még 60 fok hosszú széles 
nyom maradt utána. Az észlelést 21:17,5 UT-kor befejezve, a 
Nagyszalontán látott tűzgömböt már nem észlelhették.

Bertóti Nyéken észlelt egy tóparton és 20:45 körül 
egy -3 mg-os Perseidát látott az Umá-ban ÉÉNY-i irányban a- 
lacsonyan. A fényes meteor kék szinü volt és 3 sec-ig 20 fok 
hosszú nyomot hagyott.

Most következnének az 1977.évi PERSEIDA észlelések, 
ha fel lennének dolgozva. Anyaguk olyan hatalmas, hogy rész
letes, gondos vizsgálatot igényel és ez időigényes. Az aláb
biakban felsoroljuk a beérkezett anyagokat /aug.9-14/.

1977.augusztus 9-10: Pomáz: Holl, Kósa-Kiss,Kalocsai,
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Keszthelyi, Steiner,Spányi, azaz hat észlelő 3,2 óra alatt 
9 meteort látott rossz égen, közben zivatarszünettel. Szeged: 
Budavári Attila észlelt enyhén felhős égen és 1,7 óra alatt 
6 meteort látott. Szatymaz: Szász Mária 6 órán át észlelt, 
de elég sokszor zavarták a felhők. 28 meteort látott.

1977.augusztus 10-11: Szatymaz: Szász 19:45-től ész
lelt és 2 meteort látott 0,3 óra alatt, amikor beborult. Az 
ország más részein erősen beborult már előbb, Budapesten ha—  
talmas vihar tombolt, villámlott.

1977.augusztus 11-12: Pomáz:Aradi. Deicsics, Mizser, 
Kósa-Kiss, Holl, Spányi, Steiner, Keszthelyi, Kalocsai volt 
a 9 észlelő a jó ég alatt. 6,5 óra alatt 241 db meteort je
gyeztek fel.

1977.augusztus 12-13: Pomáz: Mizser, Szerető,Kalocsai, 
Steiner, Spányi, Holl, Kósa-Kiss, Keszthelyi volt a 8 észlelő 
az igen jó égen, mikoris 5,5 óra alatt 279 db meteort láttak. 
Szatymaz: Szász 6 órát észlelt egyedül és 150 meteort jegy
zett fel, rajzolt be és figyelt meg. Csillaghegy: Tölgyesi 
Antal 1,7 órát észlelt ez alatt városi égen is 21 meteort 
látott.

1977.augusztus 13-14: Pomáz: Mizser, Holl, Spányi és 
Keszthelyi észlelt jó ég alatt: 4,7 óra alatt 72 meteort lát
tak.

A fenti izelitő is mutatja, hogy 4 helyen 13 megfi
gyelő tevékenykedett és 5 éjjelen át 29,6 órát észlelve 780 
meteort látott, nagyrészt Perseidát. Ezek feldolgozása vizu
ális, fotó, teleszkópikus módon és összevetése a régebbi é- 
vekével - további feladat.

1977.augusztus 18-19: 21:00-23:30 UT között észlelt 
Szegeden Budavári. Átvonuló felhőzet és Hm=5,5. 2,5 óra a- 
latt 9 meteort látott, közülük 22:32—kor egy —1 mg—os vörös 
tűnt fel az Aql-ban 1 s-re és volt két 0 mg fényű meteor is.
A 9 meteorból 3 egy pontból jött /2205+56— Lacertidák?/, 5 
szórványmeteor volt és 1 db perseida.

1977.augusztus 19-20: Bertóti Edgár Miskolcon 19:15-
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21:00 UT között észlelt. 1,75 óra alatt egy Cygnidát látott, 
amely 20:03-kor jött 4 mg-os, kékes, 50 fok hosszú és 6 sec 
időtartamú volt.

1977.augusztus 23-24: Tölgyesi Csillaghegyen 19:20- 
20:20 UT között 3 meteort látott, melyek nem raj tagok voltak.

1977.augusztus 25-26; Tölgyesi Csillaghegyen 20:05- 
20:25 között egy -1 és egy +3 mg fényű meteort látott, az 
elsőnek 4-5 ivperces feje volt, a másik halvány nyomot ha
gyott 3 sec-ig.

Budavári Csengődön 21:50-22:50 UT között enyhén párás, 
holdas égen észlelt. Hm-5,0, nyolc meteort látott, köztük két 
-1 mg fényűt, mindkettő Piscida és kékes szinü. A többi spo
radikus volt.

1977szeptember 8-9: Budavári Szegeden észlelt. Hra-6,0. 
Tiszta ég. 22:50-01:10 UT közötti 2,3 óra alatt 16 meteort lá
tott. Ebből 5 volt Aorigida, ez 2,1 db/h és ZHR=3. Kékes vagy 
sárga meteorok, 1,6 mg átlagfénnyel és 0,8 sec átlagidővel.
A többi szórványmeteor volt közöttük három is 0 mg-os.

1977.szeptember 12-13: 13:20-20:35 UT között észlelt 
Szegeden Budavári, elég tiszta égen és 2,3 óra alatt 3 mete
ort látott, kettő közülük Piscida: 3 mg 15 fok, fehér, 1 sec; 
-1 mg, 15 fok, fehér, 1 sec. ZHR=4,4.

1977.oktőber 5-6: Szász Szatymazon 17:45-18:15 UT kö
zött két meteort látott, melyek 1 és 2 mg-os sporadikusak 
voltak.

1977.október 7-8: Szász Szatymazon 19:00-19:30 UT 
között először egy -3 mg-os, lassú, narancsos meteort látott 
a gamma Equ és béta Cap utón haladni,majd egy 2 mg-os sárga, 
gyors Drakonida jött.

1977.október 20-21: Kissé párás az idő, gyenge a Tej
út, a Hm=5,9, Gyöngyöstárjánban észlel Keszthelyi 00-02 UT 
között, az Orionidák gyakorisági maximumának éjjelén. Hő
mérséklet: +5 C. Az Őri felé észlelve 12 rajmeteort látott 
/ZHR=15,2/. A radiánspont hat pontosan berajzolt meteorból: 
0604+11. Egy -3 mg-os pontszerű meteor tűnt fel a 0601+11
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pontban 01:41-kor. Az Orionidákra 2 mg átlagfény, 8 fok hossz, 
1 sec idő adódott, azaz átlagos fényű, rövid, gyors meteorok. 
Szinük: narancssárga, 3 hagyott pár sec-ig nyomot. Látszott 
még 18 db szórványmeteor is.

1977.november 7-8: 17:30-18:00 UT között Tölgyesi 
Csillaghegyen közepes égen két Tauridát látott: 4 mg, 8 fok, 
kék, 0,6 sec és 2 mg, 20 fok, kék 1,4 sec. ZHR=kb.l5.

1977.november 14-15: Kósa-Kiss Nagyszalontán 20:00- 
21:25 UT között észlelt K-felé. Vékony cirrostratusok borí
tották az eget és 1,4 óra alatt 3 meteort látott. Spórák 
voltak, halványak és érdekes módon mind kékesfehérek. Később 
végleg beborultak.

1977.december 3-4: Kökény Imre Szabadsághegyen táv
csöves észlelés közben ezen éjjel már látott 3 korai Gemi- 
nida raj tagot. Mindhárom kék volt.

Mizser Attila Budapestről egy tűzgömböt észlelt 
00:50 UT-kor. Felhőkön keresztül látta, de igy is olyan fé
nyes volt mint a Jupiter, talán valójában -5 mg lehetett. 
Sárga, 25 fokos volt, 1 sec-ig látszott és a béta Tau felöl 
jött. Ugyaninnen érkezett egy teleszkópikus meteor is.

1977.december 4-5: Mizser Attila Szabadsághegyen egy 
3 mg-os kék Geminidát látott, és egy 3 mg-os 0,4 sec-es bé
ta Tau-tól jövőt. Keszthelyi Gyöngyöstárjánból 17:26 UT-kor 
teleszkópikus meteort látott a 7x50-es binoklival. A 15 km-re 
levő Kékestető volt a látómezőben, az ég alul is kitűnő volt. 
7 mg-os, 4 fokos, fehér meteor haladt el fél fokkal az 1015 
m-es csúcs felett. Az elméleti horizont feletti magassága 
3,7 fok volt, igen távoli meteor lehetett, hogy ilyen ala
csonyan is látszott. A Gem-ben látszott és a béta Tau-tól 
érkezett ez is.

1977.december 11-12: Mizser Szabadsághegyen észlelte 
a Geminidákat 01:45-02:30 UT között -9 C fokban. 0,75 éra 
alatt jó égen /Hm=6,0/ 17 rajmeteort látott. Csak a fényes
ségeket és a darabszámot irta, és egy 2 mg-os spórát. Sze
rinte gyorsak, halványak, határozatlan szinüek voltak és a
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radiáns a 0710+3330 pontban volt. /ZHR=39,8/.

Kósa-Kiss Nagyszalontán Geminidázott, nagyon jó égen 
-7 C fokban, DK-felé nézve. 22-04 UT között, 6 órán át 37 
Deminidát látott /melyből 16 db-ot irt le részletesen/ és 
7 sporadikusát /főleg Ursidákat/. A rajmeteorok szerinte 
88 %-ban kék és fehér szinüek voltak, átlag 0,8 sec-ig lát
szottak. 4 okozott pár sec-es nyomot. A hat órán át látott 
Geminidák: 9+7+2+13+2+4. A ZHR érték: 12,3.

Kökény Imre a Szabadsághegyen a 60 cm-es távcső ku
polájában dolgozva 02:05 UT-kor egy kékes fénylést vett ész
re, amint bevilágított a kupola résén, de magát a meteort 
nem látta. Geminida raj tagja lehetett a mozgásból Ítélve és 
legalább -4 mg-os.

1977.december 13-14: Keszthelyi Gyöngyöstárjánban 
-6 C fokban változót észlelt 17:50-18:15 UT között. 0,3 éra 
alatt a távcső mellől 4 Geminidát látott véletlenül, de egy 
Ursida okozott érdekes jelenséget:
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18:08 UT-kor É-ról D-re haladt egy 0 mg, 15 fokos, sárga 
Ursida a tau és fi Psc között lassan. Azonnal ráállt egy 
7x50-es binoklival és figyelte a fénynyomot. Ny-felé sod
ródott és még 80 sec múlva is sejthető volt középső fényes 
része. A nyom zöld volt. A nyomjelenség 50. másodpercében 
a távcső látómezején egy 4 mg-os Geminida haladt át, ám en
nek a nyoma még a teleszkópikusan figyelve is 5 sec múlva 
lehalványult és eltűnt. Később az addig tiszta ég 01 UT-re 
sűrű ködbe veszett.

Kósa-Kiss Nagyszalontán nagyon tiszta égen észlelt 
18-19 és 20-23 órák között, összesen 4 órát, -8 C fokban.
Az első órában az alacsony radiáns miatt nem látott Gemini- 
dát. A 20-23 UT közötti három órában rendre 8+6+10 db raj- 
meteort számolt, tehát 24-et összesen. A sporadikusok:
8+13+4 » 25 -db ugyanekkor. Ezután sűrű köd keletkezett. 
/Geminida ZHR=17,2/.

Pilisborosjenőn 5 észlelő - Aradi, Deicsics, Mizser, 
Róka, Závodi - 18:30-19:34 UT között közepes égen észlelt 
/Hm=5»6/. A hőmérséklet: -12 C fok /Závodi egész 18:52 UT-ig 
a földön ülve észlelt/ a meteorokat magnóra mondták, amelyet 
nagyon ajánlanak minden téli észlelőnek. 1,1 óra alatt 24 
Geminidát láttak, ami ZHR=38,l-et jelent; és 2 sporadikusát. 
Nagyon erősen hullottak. 19:12:20 UT-kor egy -7 mg-os tűz
gömböt láttak. A Cep-Cyg határától a béta Sge utat tette meg. 
Felhőkön keresztül látták, zöldeskék volt és Geminida. Két
szer villant fel -7 mg-ra, majd +2-re halványult, közvetle
nül eltűnése után szine sárga, fénye -2 mg lett. Ekkor két 
halványabb rész szakadt le róla, mozgása lassult, alacsony
ra jutott és 5 fok horizont feletti magasságban vörösen hunyt 
ki. A magnó szerint 5t5 sec-ig látszott. A többi Meteor he
lyét is feljegyezték, adataikból 13 fokos átlag hossz és a 
kék-fehér szinek 71%-os aránya következik.

A több napi GEMINIDA raj megfigyelése alapján az el
lentmondó ZHR-ekből is elég aktiv raj adódik. A fényességel
oszlás 57 becslésből:
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Fényesség: -7 -2 - 1 0 1 2 3 4 5 6  magn.

Darab: 1 1 1 8 12 7 7 11 7 2- 57

Az 1978.szeptember 16-i teljes holdfogyatkozás megfigyelése 

Műszer: 150/1500 reflektor,75X

l.-4.ábra. A teljes árnyék szinbecslésel
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Jelmagyarázat az előző oldalon levő ábrákhoz;

na = barnás narancssárga; rb = rozsdabarna; sb = sötétbarna; 
c = citromsárga

1./ 18:21 UT, 2./ 19:40, 3./ 19:20, 4./ 19:35

18:00 UT A teljes árnyék eléri az Archimedes-krátert.
/ A jelenség ideje alatt lassan vonuló vastag ré
tegfelhők és kiterjedt fátyolos szőnyegfelhők ész
lelhetők./

18:04 A teljes árnyék eléri az Alexander-kráter déli pe
remét.

18:21 A Hold eltűnik a teljes árnyékban.
19:40 A Hold kilép a teljes árnyékból, fényesedése északi 

irányból kezdődik
19:55 A teljes árnyék elhagyja a Plató-krátert.
21:40 A teljes árnyék már nagyon kicsiny, a közeledő

felhők fokozatosan eltakarják az égitestet, melyet 
az ideiglenes fázisnak megfelelő alakú holdhaló 
vesz körül.

Kósa-Kiss Attila 
Nagyszalonta
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A TIT CSILLAGÁSZATI ÉS ŰRKUTATÁSI VÁLASZTMÁNYA
KOMÁROM MEGYEI ÉS TATABÁNYA VÁROSI SZERVEZETE,
A KOMÁROM MEGYEI ÉS TATABÁNYA VÁROSI TANÁCS V.B.
MŰVELŐDÉSÜGYI OSZTÁLYA
A KOMÁROM MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

PÁLYÁZATOT HIRDET

a csillagászati szakkörök, Csillagászat Baráti Köre tag
jai részére az alábbi témakörökben:

1. A csillagászat iránti érdeklődés felkeltésének és 
fejlesztésének alkalmazott és javasolt uj módsze
rei az általános iskolásokon vagy felnőtt korosz
tályban.

2. A csillagászati szakkör korszerüsitését szolgáló 
szakmódszertani javaslatok.

A pályázat feltételei:

- A pályázaton részt vehet minden olyan személy
- életkorra való tekintet nélkül - aki valamely 
csillagászati szakkörnek, klubnak vagy a Csilla
gászat Baráti Körének tagja és pályamunkáit ama
tőrként készitette.

- Azokat a pályamunkákat, amelyek már más pályázaton 
szerepeltek, vagy esetleg ismertek, előzetesen már 
publikálásra kerültek a biráló bizottság nem fogad
ja el.

A pályázat jeligés. A jeligét a boritékon kell fel
tüntetni, a boritékban pedig külön lezárva a pá
lyázó külön közölje nevét és lakcímét.

A pályázat terjedelme A/4-es lapon maximum 6 gépelt oldal 
másfeles sortávolsággal.
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BOLDOG UJ ESZTENDŐT KÍVÁN

a METEOR Szerkesztősége

Készült a TIT Rotaüzemében 
Gysz.: 79/9 - pld. 1000-2/A/5/ iv







METEOR - GYORSHÍREK - 1978/7.sz

I
02:14 Jupiter I. holdja elvonul a bolygó
korongja előtt
TAURIDAK meteorraj maximuma
06:00 Merkúr 7 D a Holdtól
22:09 Jupiter kel
13:00 Hold földközelben
20:35 Okkultáció: 7,2 belép 89-nél
17:19 Első negyed
19:39 okkult.: 8,3 belép ll>nál
21:38 : 8,6 n 42-nél
21:50 -"- : 6,5 " 82-nél
22:32 s 6,2 " 127-nél
22:28 Jupiter IV.holdja kilép a
bolygó korongja mögül
Mira max. / Ceti 270-10,1 mg/
22:58 Jupiter I.holdja kilép a 
bolygó korongja mögül 
19:31 okkultáció: 7,5 belép 98-nál 
21:42 - " - 8,3 " 1-nél
19:21 - » - 8,3 " 84-nél
19:57 - n - 8,8 n 54-nél
22:35 Jupiter i.holdja elvonul a 
bolygó korongja előtt 
18:33 okkultáció: 8,7 belép 57-nél 
04:35 Algol minimum 
17:01 okkultáció: 7,8 belép 135-nél 
17:27 - w - 7,8 " 4-nel
19:41 - M - 8,6 n 49-nél
19:48 - n - 8,6 " 94-nél
00:34 Szaturnusz kel 
17:52 okkultáció: 7,1 belép 36-nál 
17:07 okkultáció: 6,5 " 56-nál
01:25 Algol minimum 
21:08 Telihold
06:33 okkultáció: 1,1 belép 87-nel 
22:15 Algol minimum 
20:01 okkultáció: 8,8 kilép 245-nél 
20:21 - " - 8,2 " 342-nél
20:48 - " - 8,6 " 334-nél
22:53 Jupiter I.holdja kilép a bolygó 
korongj.a mögül 
LEOHIDAK meteorraj maximuma 
22-15 Algol minimum

78/1800



1/ Meteorral ok:
A TAURIDÁK max.

RA: 03il283E 
Deci.: +21° 
ekliptikái raj

B LEOUIDÁK max.
RA: 10*08^

Deci.: +22°
üstökös-származék /1866/

Részletesebb útmutatást Id. az 1978/4.METEOR-ban.
A megfigyeléseket Keszthelyi Sándor cimére kérjük küldeni.
2/ Okkaltációk:

Az adatok az Uránia Csillagvizsgáló koordinátáira van
nak megadva. így - természetesen- a földrajzi távolsá
gokat figyelembevéve előbb vagy később következik be 
e^yeb helyeken a jelenség. Emiatt érdemes az észle
lést 20-25 perccel előbb elkezdeni.
A megfigyeléseket Závodi László cimére kérjük az 
Urániába.

3/ Bolygó-megfigyelések:
Vizuális és fotografikus észleléseket várunk. A Jupiter 
kedvező helyzetben lesz rajzolás és fotózás szempont
jából egyaránt. Sablonokat szivesen küldünk az érdek
lődőknek. Deicsics László cimére Írjanak, akik be akar
nak kapcsolódni a bolygó-programba.
Útmutatók: vizuális: 1976/6.Meteor 

fotograf.: 1978/1. "
Akiknek az említett Meteorok hiányoznak, az Uránia 
címén megrendelhetik.

Meteor - Szerkesztőség
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METEOR - GYORSHÍREK - 1978/8.az.

1978.december havi jelenségek 
Közép Európai Időben

78. 1929



1. Geminidák meteorraj max. /dec.14./ 
koordinátái: RA: 7n32cl; Deci: +32°; ekliptikái raj.

2. ürsidák meteorraj max. /dec.22./
Koordinátái: RA: 13n44m ; Deci: +80° /Comet Tűttle?/

A meteorrajokról végzett megfigyeléseket Keszthelyi Sándor 
cimére küldjék.
3. A Jupiter igen kedvező poziciójára való tekintettél, fel

hívjuk a nagy távcsővel rendelkezők figyelmét a bolygó 
vizuális és fotografikus megfigyelésére.Sablonokat az 
Uránia Csillagvizsgáló cimén lehet igényelni.

METEOR - SZERKESZTŐSÉG










