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Pracownia Komet i Meteorów — Stowarzyszenie Astronomiczne

29 Czerwca 2001

VIII OBÓZ ASTRONOMICZNY PKiM
Pierwszy obóz w nowym tysi ˛acleciu zapowiada si˛e rekordowo. B˛edzie najdłu˙zszy, bo ponad dwutygodniowy oraz b˛edzie w

nim uczestniczýc rekordowa ilósć obserwatorów. Z wielkim trudem musieliśmy odrzucíc część zgłoszén poniewa˙z Ostrowik nie
byłby w stanie pomiéscíc większej liczby osób.

Takiego obozu jeszcze nie było. 23 osoby w tym a˙z dziesięciu nowych obserwatorów. Miejsce na obozie otrzymali: Łukasz
Biegun, Darek Dorosz, Iza Fitoł, Marcin Gajos, Michał Goraus, Łukasz Harhura, Michał Jurek, Sebastian Kaliniecki, Łukasz
Kamiński, Marcin Klimczak, Andrzej Kotarba, Michał Kozak, Anna Lemiecha, Tomasz Mich, Arek Olech, Artur Pilarczyk,
Anna Puzio, Krzysiek Socha, Konrad Szaruga, Aleksander Trofimowicz, Mariusz Wiśniewski, Kamil Złoczewski.

Zbórka zakwalifikowanych uczestników odb˛edzie się 12 lipca (czwartek) w godzinach 10:30-11:00 przy informacji w halu
głównym Dworca Centralnego PKP w Warszawie. O godzinie 11:00 przechodzimy na dworzec WarszawaŚródmiéscie i je-
dziemy poci ˛agiem osobowym do Celestynowa. Dlatego wszystkich, którzy do Warszawy doje˙zdżają koleją prosimy o zkupienie
biletu od swojego miejsca zamieszkania bezpośrednio do Celestynowa. Prosz˛e zachowác wszystkie bilety PKP i PKS. Niestety
nie ma mo˙zliwości zwrotu pieniędzy za benzyn˛e.

Przypominamy ˙ze Ostrowik jestświeżo po remoncie i w zwi ˛azku z tym nie ma w nim jakichkolwiek łó˙zek czy mebli.
Koniecznóscią jest zabranie ze sob ˛a śpiworów, karimat i prowiantu gdy˙z wyżywienie jest we własnym zakresie. Do dyspozycji
będzie nowiutka kuchnia z podstawowym wyposa˙zeniem. Poniewa˙z Ostrowik został nam przekazany tylko pod warunkiem
zachowania pełnej czystości prosimy o zabranie ze sob ˛a obuwia na zmian˛e by nowiutkie parkiety nie zamieniły si˛e po kilku
dniach w klepisko.

Zwrot kosztów podró˙zy uwarunkowany jest sumienn ˛a prac ˛a. Każdy uczestnik b˛edzie musiał wykonywác obserwacje gdy
tylko na to pozwoli pogoda oraz na bie˙ząco wypełniác raporty. W ci ˛agu dnia natomiast b˛edzie miał okazj˛e współtworzýc
komputerow ˛a bazy danych meteorów wizualnych za pomoc ˛a programu Cooreader.

IX OBÓZ ASTRONOMICZNY PKiM
Przypominamy, ˙ze 1 sierpnia upływa termin zgłaszania si˛e na obóz, który odb˛edzie się w dniach 21-31 sierpnia. Miał to býc

z założenia obóz przeznaczony przede wszystkim dla doświadczonych obserwatorów. Ze wzgl˛edu na du˙zą liczbę zgłoszén od
nowych osób na VIII obóz podj˛eli śmy decyzję, że również na tym obozie mo˙zliwy będzie du˙zy udział niewprawionych jeszcze
obserwatorów. Zgłoszenia mo˙zna przesyłác listownie na adres Mariusz Wiśniewski ul. Afrykánska 10/8 03-966 Warszawa lub
e-mailem na adres pkim@sirius.astrouw.edu.pl. O przyznaniu miejsca poinformujemy listownie na pocz ˛atku sierpnia.

Zarząd PKiM

DANE DO OBSERWACJI
Pegazydy

Pegazydy s ˛a rojem aktywnym tylko przez kilka dni. Dwie, czy trzy pochmurne noce w tym okresie, mog ˛a skutecznie
uniemożliwi ć przeprowadzenie wartościowej analizy aktywnósci tego roju. Dlatego te˙z Pegazydy nie s ˛a jeszcze zadowalaj ˛aco
dobrze poznanym rojem. Wyró˙zniają się bardzo szybkimi meteorami (V ∞ � 70 km/s), chóc ich średnia jasnósć jest niewielka
(współczynnik masowyr=3.0). Widoczne s ˛a w drugiej połowie nocy. W tym roku w obserwacjach b˛edzie nam przeszkadzał
nieco Księżyc, który w okresie aktywnósci Pegazyd b˛edzie zmieniał swoj ˛a fazę od pełni do III kwadry.

Alfa Cygnidy

α-Cygnidy s ˛a rojem, na który ju˙z od kilku lat zwaracamy szczególn ˛a uwagę. Przypomn˛e, iż to właśnie dzięki obserwacjom
członków PKiM,α-Cygnidy ponownie zaistniały jako wartościowy rój meteorów. Teraz konieczne jest uwa˙zne śledzenie jego
zachowania, aby wykrýc ewentualne anomalie w jego aktywności. Meteory z rojuα-Cygnid możemy podziwiác przez cały
lipiec, chóc istnieją przesłanki, ˙ze jest on aktywny ju˙z pod koniec czerwca. Maksimum wypada w okolicach 17 lipca i wówczas
aktywnósć jest rzędu ZHR�4. W zeszłym roku, pełnia pokrywała si˛e z momentem maksimumα-Cygnid, więc dane z tego
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okresu nie nadawały si˛e do rzetelnej analizy. W roku bie˙zącym, sytuacja wypada ju˙z lepiej. Księżyc bowiem będzie już po III
kwadrze.

Delfinidy

Delfinidy, podobnie jakα-Cygnidy znajdyj ˛a się w centrum zainteresowania w drugiej połowie lipca. S ˛a nowym rojem i
wciąż trwa ustalanie dokładnych parametrów. Stanowi ˛a niemałe wyzwanie gdy˙z przy aktywnósci około 2 meteorów na godzin˛e
potrzeba bardzo du˙zo obserwacji by udowodnić jednoznacznie ich istnie. Szczególnym utrudnieniem przy obserwacji jest bli-
skósć znanych i aktywnych w tym czasie Aquaryd iα-Capricornid. Przy okréslaniu przynale˙znósci zjawisk z tego rejonu nale˙zy
bardzo uwa˙zać. Dotychczasowe analizy nie mówi ˛a jednoznacznie o momencie maksimum. Wydaje si˛e, że nast˛epuje ono 27
lipca, ale meteory z tego rejonu mo˙zna obserwowác już od 10 lipca. Nie zostało jeszcze ustalone, kiedy aktywność się kończy,
gdyż z sierpnia zawsze jest mało obserwacji ze szkicowaniem.

Aquarydy i Alfa Capricornidy

Obserwacje tych rojów s ˛a bardzo trudne i to z kilku powodów. Po pierwsze, meteory z nich pochodz ˛ace s ˛a słabe (wszystkie
Aqarydy maj ˛a r �3.2), za wyj ˛atkiem α-Capricornid (r=2.4). Po drugie, wszystkie opróczδ-Aquaryd S, charakteryzuj ˛a się
niską aktywnóscią (ZHR rzędu 3). Po trzecie, ich radianty znajduj ˛a się blisko siebie, i po czwarte, wszystkie le˙zą nisko nad
horyzontem. Łatwo zatem o pomyłk˛e przy okréslaniu przynale˙znósci meteoru pochodz ˛acego z okolic Wodnika. Uwzgl˛edniając
jeszcze poprawk˛e na rozmiar radiantu w zale˙zności od odległósci zaobserwowanego zjawiska od radiantu, mo˙ze się przytrafíc,
iż kilka radiantów ”nało˙zy się” na siebie. Jak widác ocenianie przynale˙zności ”na oko” byłoby zupełnym nieporozumieniem.
Niezbędne s ˛a zatem dokładne obserwacje ze szkicowaniem i pó´zniejsze wnikliwe analizowanie przelotu meteorów (szczegóły
jak to robíc opisane zostały w poradniku autorstwa Arkadiusza Olecha, który miesi ˛ac temu rozesłalísmy wraz z ”Cyrqlarzem”).
Jedynieα-Capricornidy mog ˛a być łatwo rozpoznawane, nawet bez szkicowania. Charakteryzuj ˛a się bowiem wolnymi (V ∞ � 25
km/s),żółtymi meteorami, o jasnósciach większych ni˙z typowe zjawiska sporadyczne. Niejednokrotnie z tego roju mo˙zna było
obserwowác jasne bolidy. W tym roku Ksi˛eżyc swym blaskiem nie b˛edzie przeszkadzał w obserwacjach maksimum jedynie
δ-Aquaryd S (27 VII) iα-Capricornid (29 VII), gdy˙z ok. godz. 23:00 zajdzie on ju˙z pod horyzont. Dla pozostałych Aquaryd
sytuacja nie b˛edzie już taka dobra. Pełnia wypadaj ˛aca 4 sierpnia skutecznie utrudni nam obserwacj˛e maksimówι -Aquaryd S (4
VIII) oraz δ-Aquaryd (8 VIII).

Perseidy

Do obserwacji tego roju chyba nie trzeba nikogo zach˛ecać. Perseidy s ˛a jednym z najbardziej znanych rojów nieba północ-
nego. W roku bie˙zącym pierwsze maksimum przewidywane jest 12 sierpnia o godz. 14:00 UT, a drugie o godz. 17:00 UT. Nie
są to zatem godziny sprzyjaj ˛ace polskim obserwatorom. Ponadto, w czasie maksimum blask Ksi˛eżyca (będącego w III kwadrze i
znajdującego sie w Byku), dósć skutecznie b˛edzie przeszkadzał w obserwacjach. Zreszt ˛a pełnia wypadaj ˛aca 4 sierpnia rzutowác
będzie na cały okres wzrostu aktywności przed maksimum. Jedyn ˛a pociech ˛a jest to, iż latem Księżyc w okolicach pełni znajduje
się nisko nad horyzontem, dzi˛eki czemu jego blask nie jest tak intensywny.

Kappa Cygnidy

Tegorocznym obserwacjomκ-Cygnid sprzyjał b˛edzie nów Księżyca wypadaj ˛acy 19 sierpnia, a wi˛ec 2 dni po maksimum ak-
tywności tego roju. Jest to rój raczej mało aktywny z ZHR=3 w czasie maksimum i nie obfituje w jasne meteory (r=3.0). Wydaje
się zatem, ˙ze obserwacje teleskopowe mogłyby wnieść sporo cennych informacji na tematκ-Cygnid. Mimo tego, warto zwrócíc
swoją uwagę na ten rój w czasie obserwacji wizualnych, gdy˙z w przeszłósci donoszono o jasnych, wolnych bolidach pochodz ˛a-
cych z tego roju. Oczywiście prawdopodobiénstwo zaobserwowania bolidu wzrasta, gdy obserwacje b˛edziemy wykonywác w
czasie maksimum aktywności.

Roje letnie

Rój IMO Współrz. Okres Maks. Dryf V∞ ZHR
kod radiantu aktywnósci ∆α ∆δ maks.

Pegazydy JPE 340Æ �15Æ 07.07 - 13.07 09.07 �0�8 �0�2 70 3
α-Cygnidy - 303Æ �46Æ 30.06 - 31.07 16.07 �0�6 �0�2 41 4
δ-Aquarydy S SDA 339Æ �16Æ 12.07 - 19.08 28.07 Tabela II 41 20
α-Capricornidy CAP 307Æ �10Æ 03.07 - 15.08 30.07 Tabela II 25 4
ι -Aquarydy S SIA 334Æ �15Æ 25.07 - 15.08 04.08 Tabela II 34 2
δ-Aquarydy N NDA 335Æ �05Æ 15.07 - 25.08 08.08 Tabela II 42 4
Perseidy PER 046Æ �58Æ 17.07 - 24.08 12.08 Tabela II 59 140
κ-Cygnidy KCG 286Æ �59Æ 03.08 - 25.08 17.08 Tabela II 25 3
ι -Aquarydy N NIA 327Æ �06Æ 11.08 - 31.08 19.08 Tabela II 31 3
α-Aurigidy AUR 084Æ �42Æ 24.08 - 05.09 01.09 �1�1 �0�0 66 10
δ-Aurigidy DAU 060Æ �47Æ 05.09 - 10.10 08.09 �1�0 �0�1 64 6
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Tabela II

Data α-Cap δ-Aqr S δ-Aqr N ι -Aqr S ι -Aqr N Pers. κ-Cyg
α δ α δ α δ α δ α δ α δ α δ

05.07 285 -16
10.07 289 -15 325 -19
15.07 294 -14 329 -19 316 -10 311 -18 12 +51
20.07 299 -12 333 -18 319 -09 317 -17 18 +52
25.07 303 -11 337 -17 323 -09 322 -17 23 +54
30.07 308 -10 340 -16 327 -08 328 -16 29 +55
05.08 313 -08 345 -14 332 -06 334 -15 37 +57 283 +58
10.08 318 -06 349 -13 335 -05 339 -14 317 -07 43 +58 284 +58
15.08 352 -12 339 -04 345 -13 322 -07 50 +59 285 +59
20.08 356 -11 343 -03 350 -12 327 -06 57 +59 286 +59
25.08 347 -02 355 -11 332 -05 65 +60 288 +60
30.08 337 -05 289 +60

W związku z zasygnalizowanymi powy˙zej problemami w okrésleniu przynale˙znósci meteorów z okolic Wodnika i Kozio-
rożca, postanowilísmy zamiéscíc mapkę tego rejonu z naniesionym dokładnym poło˙zeniem radiantów na dan ˛a datę. Co prawda
powyżej znajduje si˛e tabela z dryftami rojów, jednak˙ze aby zminimalizowác pomyłki postanowilísmy również zamiéscíc poniż-
szą mapkę.

Na mapce znalazł si˛e również rój Piscis Austrinids (PAU), którego nie nale˙zy uwzględniać podczas naszych obserwacji.
Leży on bardzo nisko nad horyzontem i jego aktywność jest niewielka (ZHR=5). Mało prawdopodobne jest zatem, ˙ze bylibyśmy
w stanie zaobserwować jakiegós meteora z tego roju (musiałby przelecieć grube warstwy atmosfery, do czego ”zdolne” s ˛a
jedynie jasne bolidy). Tym samym przeprowadzenie analizy aktywności tego roju mija si˛e z celem (przynajmniej w naszych
szerokósciach geograficznych).

Redakcja
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C/2001 A2 (LINEAR) - kometa na lato!
Wszystko wskazuje na to, ˙ze w pierwszych dniach lipca, na porannym niebie widnieć będzie kometa widoczna nawet gołym

okiem. Tym niezmiernie ciekawym obiektem jest C/2001 A2 (LINEAR). Została ona odkryta 15 stycznia b.r. Opieraj ˛ac się o
pierwsze obserwacje, Brian G. Marsden obliczył orbit˛e komety, z której wynikało, ˙ze najbliżej Słońca przejdzie ona 24 maja
2001 roku. W maksium blasku kometa miała być aż 25 razy słabsza od najsłabszych gwiazd widocznych gołym okiem.

Pod koniec marca zacz˛eło się dziác cós bardzo ciekawego. W ci ˛agu czterech dni kometa pojaśniała stukrotnie! Ponadto
ze słabej i rozmytej mgiełki przeistoczyła si˛e w obiekt du˙zo bardziej skondensowany. Kolejna niespodzianka wydarzyła si˛e
30 kwietnia. Na zdj˛eciu wykonanym 1.54-metrowym teleskopem University of Arizona, widniały wyra´znie dwa kometarne
jądra. Na zdj˛eciu wykonanym tydzién wczésniej było tylko jedno. Dzi˛eki tym wydarzeniom, w maju kometa stała si˛e obiektem
dostępnym obserwacjom gołym okiem. Nietety widokiem tym mogli cieszyć się tylko obserwatorzy na półkuli południowej.
Obrazy CCD wykonane 18 maja 8.2-metrowym teleskopem ESO w Chile pokazały, ˙ze w jądrze komety s ˛a już trzy fragmenty.
W tym czasie kometa cały czas jaśniała i obecnie jest obiektem o jasności 4 magnitudo.

Wraz z kóncem czerwca zaczyna si˛e okres dobrej widocznósci komety na naszym niebie. Choć wciąż zbliża się ona do Ziemi,
oddala się jednak od Słónca i jej jasnósć zacznie dósć szybko spadác. Chcąc dojrzéc ją gołym okiem musimy si˛e więc spieszýc.
Z dnia na dzién geometryczne warunki do obserwacji b˛edą się poprawiác. Na pocz ˛atku lipca kometa przejdzie do gwiazdozbioru
Ryb, a potem Pegaza. Około 10 lipca b˛edzie wznosíc się już ponad 35 stopni nad porannym horyzontem. Niestety inne warunki
przestan ˛a sprzyjác. Jasnósć komety będzie dósć szybko spadác, a w obserwacjach przeszkadzać mocno będzie pełnia si˛eżyca
występująca 5 lipca. Najlepsze warunki do obserwacji wyst ˛apią między 15 a 20 lipca. Ksi˛eżyc zbliżał się będzie do nowiu,
a wysokósć komety nad horyzontem dojdzie do 50 stopni. C/2001 A2 b˛edzie wtedy łatwo dostrzegalna nawet nieuzbrojonym
okiem. Jésli sprawdz ˛a się nasze przewidywania kometa powinna być widoczna gołym okiem mniej wi˛ecej do 20 lipca. Potem
do jej obserwacji b˛edziemy musieli u˙zyć co najmniej niewielkiej lornetki. Przez ni ˛a kometę będziemy mogliśledzíc do kónca
sierpnia. Mapki ułatwiaj ˛ace odnalezienie komety ẃsród gwiazd znajduj ˛a się na nast˛epnych stronach.

Na koniec szczypta soli. Wszystkie powy˙zsze przewidywania mog ˛a mijać się z prawd ˛a jésli jądro kometarne nadal b˛edzie
się rozpadác. Taki los spotkał w zeszłym roku komet˛e C/1999 S4 (LINEAR), która zamiast być obiektem łatwym do obserwacji,
rozpadła si˛e na wiele cz˛eści dostrzegalnych tylko przez du˙ze teleskopy.

Arkadiusz Olech
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Mapy nieba z komet ˛a C/2001 A2 (LINEAR)
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