
2 0 DOSS BRUNO:

A METEORITEK HULLÁSAKOR GYAKRAN ÉSZREVEHETŐ 
HANGTÜNEMÉNYEK.

Mintegy harmadfél évvel ezelőtt Misshof (Kurland, Oroszország) mellett egy 
teljesen ép és sértetlen kérgű meteorkő hullott. Doss Bruno * e meteorit részletes 
petrographiai leirása mellett egyszersmind a legújabb physikai kísérletek és 
vizsgálatok eredményeinek felhasználásával az esést kísérő hangtüneményeket az 
eddigiektől eltérő módon magyarázza.

A tárgy általános érdekénél fogva e rövid ismertetésben csupán a hang
tüneményekre kivánok bővebben kiterjeszkedni.

A meteorkő, a mely jelenleg a rigai term, vizsg. társulatnak gyűjteményében 
van, 1890 április 10-én d. u. 4 órakor esett 372 kilométernyi távolságban Misshof- 
tó l ; pályájának iránya DK—ENy volt.

Az ágyúlövéshez hasonló egy tompa durranást mintegy 5 másodperczig 
tartó hangos zúgás követte, a mely még 60 km távolságban is hallható volt. A kő 
mintegy 2 lábnyi mélységre fúródott a nedves homokos talajba.

Petrographiailag a gömbös chondritokhoz tartozik, elegyrészeinek laza 
összefüggése és törmelékes volta a tufákhoz teszi hasonlóvá. Súlya 5636 g r ; 
f. s. =  3,79, 20° C mellett; méretei pedig a következők : szélesség 19 cm, magas
ság 16,5 cm, vastagság 13 cm.

A meteorkőnek fekete, megolvadt kérge az esésnél nem sérült meg, általá
ban semmi sem bizonyít a mellett, hogy egy nagyobb kőnek volna egy része ; 
ennélfogva az ágyúlövéshez hasonló durranás nem eredhetett az esetleges szétpat
tanástól, a minek D aubrée tulajdonítja a hangtüneményeket.

H a i d in g e r  szerint a hangot a repülő kő mögött támadó légüres térbe hirte
len behatoló levegő idézné elő. E tudós magyarázata sem fogadható el, mivel e légüres 
tér az időponttól kezdve nem keletkezhetik, a melyben a repülési sebesség már cse
kélyebb lett, mint a melylyel a levegő az illető magasságokban a vacuumba hatolna. 
A pálya kezdetén ugyan támad légüres tér, s ha ekkor a levegő behatolása által 
támad is hang, az csak többszörös durranás lehetne ; de azonfelül tetemes magas
ságban, a légritka térben, a hang nagyon gyönge is lesz. Mach az imént vázolt 
magyarázatot physikailag szintén lehetetlennek véli, mivel a levegő ellenállása a 
repülő test sebességétől függ és ezzel növekedik vagy csökken; a repülő meteorit 
sebessége egy pillanatra sem semmisülhet meg, csak annyira apadhat, hogy a moz
gató erők és a levegő ellenállása egymást ellensúlyozzák (állandó -— stationär — 
sebesség), a minek következtében a föltételezett légüres tér nem egyszerre, hanem 
fokonkint tűnnék el.

Szerző B osscha magyarázatát is megczáfolja, a mely ama téves feltevésen 
alapszik, hogy a meteorit sebessége pályájának egy részén egyenletes és a pálya 
különböző pontjain támadt hanghullámok egyszerre s pedig erősbödve érkeznének 
a megfigyelőhöz.

* B. B oss: Ueber den Meteoriten von Misshof in Kurland und die Ursachen 
der Schallphänomene bei Meteoritenfällen im Allgemeinen. — N. Jahrb. f. Min. 1892. 
Bd. I. p. 71—113.
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Szerző azonban figyelmeztet Mach E. és Salcher P. legújabb akustikai 
kísérleteikre és közleményeikre, mely szép sikerrel végzett rendkívül érdekes kísér
letek a különböző hangtüneményekre és a léghullámok fotografálására vonat
koznak, a melyeket egy nagy sebességgel haladó fegyver- vagy ágyúgolyónál tapasz
talhatni.

Mach és Salcher kísérleteinek eredményei lényegükben véve a következők :
Egy nagy sebességgel a levegőben repülő test előtt támadó légsürüdés opti

kailag (fotografálás által) csak akkor konstatálható, ha sebessége a hang sebes
ségét (340 m 1" alatt) meghaladja. Közvetlenül a golyó előtt a léghullámnak sürű- 
dése keletkezik, a mely a képen a golyót körülfogó hyperbola két ágához hasonló, 
csúcsa a golyó mellső részén van, tengelye pedig a pálya irányával összeesik. Ha e 
görbét a tengely körül forgatva képzeljük, a levegő sűrűdésének határáról képet 
alkothatunk magunknak. Az így keletkezett léghullám a lövés irányában a repülő 
test sebességével halad tovább, a míg ez nagyobb mint a hang normális sebessége : 
tényleg a mint a megfigyelésekből kitűnt, a repülő test sebessége és a hang sebes
sége nagyon jól összevágtak. A mint a sebesség kisebbedik, a test előtt haladó 
léghullám ezt valamivel megelőzi, a míg sűrűsége annyira alább nem szállt, 
hogy a hang és a test sebessége ismét nem ugyanaz. Végre, ha a test sebessége 
kisebb mint 340 m másodperczenkint, akkor az a léghullám e sebességgel halad 
tovább. E léghullám állandó és egyúttal a durranást okozó hanghullám, de a kísér
letek bizonysága szerint csak akkor létezik, ha a repülő test sebessége nagyobb, 
mint 340 m.

Hogy a test előtt haladó léghullám (Kopfwelle) egyszersmind hanghullám 
(Knallwelle), az ágyúkkal végzett kísérleteknél tűnt ki, a mikor ugyanis azt tapasz
talták, hogy a durranás terjedési sebessége a golyó sebességétől függ, feltéve, hogy 
ez nagyobb mint a hang normál terjedési sebessége.

A meteoritek esésekor gyakran hallható durranás a léghullám hatása, a mely 
a kő előtt tám ad; kezdetben ugyanolyan sebességgel halad, mint a meteorit, de 
később, a mikor a levegő ellenállása következtében sebessége kisebb lesz, mint a 
hang normál sebessége, a megfelelő magasságokban, azt megelőzi.

A legtöbb meteorit hullásánál ilyen durranások hallhatók, néha több egŷ - 
mást követő; ilyenkor lehetséges, hogy a meteorit szétpattanása által minden 
darabja egy új léghullámot eredményez, ha sebességeik még nagyobbak mint a 
normál hangsebesség.

A misshofi meteoritnál az elmélet megegyezik a tapasztalással, a mennyiben 
csak egy durranás hallatszott és a kövön a szétpattanás semminemű nyoma észre 
nem vehető.

Gyakran a durranáson kívül még recsegést, mennydörgéshez hasonló zörej 
vagy zúgás hallható ; e hangoknak az okai különbözők lehetnek, pl. visszaverődés, 
légsurlódás vagy a kő mögött támadó légáramlatok.

Dolgozatához szerző a meteorit hű rajzát és egy nagy sebességgel repülő 
golyó fényképét mellékelte, ez utóbbin az állandó léghullámok jól láthatók. A leg
erősebb a golyó elején haladó léghullám, az ú. n. «Kopfvjelle», gyöngébb a golyó 
közepén és leggyöngébb az annak végén támadt léghullám ; igen jól látható a golyó 
mögött a lövés irányában keletkezett örvényszerű légmozgás. Zimányi Károly.
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