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АСТРОНОМИЯ

 Метеорният поток ДжеМиниДи

Валентин ВелкоВ – наоП „николай коПерник” - Варна

Метеорният поток Джеминиди е 
един от най-активните метеорни 
потоци през годината. Периодът 
му на действие е от 7 до 17 

декември, а максималното ZHR (зенитно часово число) 
в нощта на 13/14 декември понякога достига до 180 - 
200 ! От всички метеорни потоци Джеминидите дават 
най-сериозния приток на метеорно вещество върху 
Земята. От този метеорен рой ежегодно постъпват 
около 15 тона метеорна материя!

 За разлика от другите метеорни потоци, които 
са породени от нормални комети, родителското 
тяло на роя на Джеминиди е астероид от групата на 
Аполон. Това е астероидът 3200 Phaeton, (открит като 
1983ТV) през 1983г. от инфрачервения орбитален 
телескоп IRAS. Роят има много близко перихелийно 
разстояние q = 0.14 a.e. и голям ексцентрицитет ( e = 
0.89 ). 

При изпарението на летливите кмпоненти 
като газове и вода от кометните ядра по повърхността 
им се образува кора от скални частици. Една част 
от тях се увлича от изпаряващите се газове и се 

разсейва в пространството, формирайки метеорния 
рой, а друга се натрупва. Така с течение на времето 
кората става все по-дебела, докато накрая започне да 
възпрепятства изпарението на летливите компоненти. 
По тази причина подобни астероиди понякога се 
наричат „пресъхнали кометни ядра”. Такъв обект 
представлява и родителското тяло на метеорния рой 
на Джеминиди. 

При среща на частиците от роя със Земята, 
те навлизат в атмосферата й със скорост около 
35км/сек. Метеорите, които се пораждат от това 
навлизане идват по направление от звездата 
Кастор в съзвездието Близнаци (Gemini) от където 
произлиза и името на потока – Джеминиди. Самите 
метеори като визуални характеристики също леко 
се различават от тези при повечето други потоци. 
При Джеминидите не се наблюдават избухвания 
или раздробявания, съпроводени с „искри”. Техният 
блясък плавно нараства до някаква максимална 
стойност, след което също така плавно намалява до 
пълното им изчезване. Причината за това е липсата 
на летливи елементи като газове и кристалчета лед в 
метеорните тела, които пораждат метеорите. Поради 
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близкото перихелийно разстояние температурата до 
която се нагряват частиците певишава 1000оК и това 
води до частичното им разтопяване. При тези високи 
температури всички летливи съставки са се изпарили! 
Ето защо теоретичните разчети показват, че средната 
плътност на метеорните тела на Джеминиди е от 
порядъка на 3.7 ÷ 5.9 г/см3 (стойност, характерна за 
каменните астероиди)!

Друг интересен факт е динамичната еволюция 
на орбитните елементи на Джеминиди. Поради 
сравнително бързото въртене на апсидната линия на 
роя, условията на среща на Земята с него непрекъснато 
се променят. Теоретичните оценки за възрастта на 
роя е около 6000 години. Преди около 500 години 
той се е проявявал като метеорен поток на планетата 
Венера.  Първи благоприятни условия за среща на 
негови частици със Земята са се появили преди само 
около 200 години. Забележима е станала активността 
едва в началото на  XX в. Профилът на активността 
непрекъснато се мени като в началото е имало стръмно 
покачване до максимума, последвано от плавен спад. 
Следва период на симетрично нарастване и спадане, 
а в настояще време покачването е плавно, а спадът 
в активността по-стръмен. През цялото това време се 

е променяла и слънчевата дължина на максимума, 
като в настояще време тя е λ=262.2о. Това обикновено 
се пада в нощта на 13/14 .12, но понякога (преди 
високосна година) и в нощта на 14/15 декември. 
Самото разпределение на частиците по маса в роя е 
различно за различните му участъци. По тази причина 
максимумът на ярки Джеминиди се случва малко 
след максимума на потока като цяло при слънчева 
дължина λ=262.45о . Тогава могат да се наблюдават 
болиди от -8; -9 звездна величина!

През 2010 година максимумът на потока се 
пада на 14.12 в 11ч Универсално време. Това означава, 
че шансът е за наблюдателите от Америка! За нас 
най-подходяща е нощта на 13/14.12 след полунощ, 
когато Луната залязва, а активността на потока 
започва да нараства, като на разсъмване можем да 
очакваме вече ZHR около 100. През следващата нощ 
на 14/15.12 ако наблюденията започнат веднага след 
залез слънце (около 17ч30 наше време) има шанс да 
се хванат отделни ярки метеори, но няма гаранция, 
тъй като радиантът ще е ниско над хоризонта, а 
Луната-високо в Горна кулминация! Все пак е добре 
да се рискува, защото късметът понякога се усмихва 
на любителите на риска..

Снимка: Два ярки геминида, заснети от Валентин Велков на 14/15.12.2003г. от с.Аврен с 
фотоапарат „Практика” и обектив 2,8/20мм. Размитата област на отделни места в полето 
се дължи на конденз на влага по обектива на фотоапарата!


