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Drodzy Czytelnicy,
Zgodnie z tym co zostało ustalone na XVIII Seminarium PKiM, od niniejszego numeruCyrqlarzstaje się biulety-

nem wydawanym raz na dwa miesi ˛ace. Równie˙z objętość każdego numeru b˛edzie odpowiednia dla dwumiesi˛ecznika.
Postaram si˛e, aby ka˙zdy numer zawierał przynajmniej kilkanaście stron. Jak zd ˛ażyli ście pewnie zauwa˙zyć,Cyrqlarzdo-
czekał się okładek. Jego forma graficzne z numeru na numer b˛edzie jeszcze ulegác pewnym zmianom, tak aby osi ˛agnąć
najbardziej po˙ządany efekt estetyczny. Wszystkich Czytelników prosz˛e o uwagi co do nowej formułyCyrqlarza. Swoje
sugestie prosimy przesyłać na adresy podane w stopce redakcyjnej (trzecia strona okładki).

Jednoczésnie zach˛ecam wszystkich do wł ˛aczenia si˛e w powstawanie naszegoCyrqlarza. Jésli macie jakís pomysł
na artykuł, chcecie podzielić się własnym dóswiadczeniem z obserwacji meteorów lub komet z pozostałymi współpra-
cownikami PKiM, albo posiadacie ciekawe zdj˛ecia nadaj ˛ace się do publikacji, czy wyrazicie ochot˛e przetłumaczenia
z języka angielskiego jakiegoś artykułu z prasy zachodniej (Redakcjaprzésle niezbędne materiały), to bardzo prosz˛e o
kontakt.

Przyjemnej lektury,
Marcin Gajos

PKiM W KROPCE CZYLI O PROBLEMACH
FINANSOWYCH I NIE TYLKO

Od roku 1993 aktywnósć obserwacyjna współpracowników PKiM zacz˛eła intensywnie rosn ˛ać. Swą kulminację
osiągnęła ona w latach 1998-2000, kiedy to wykonywano ponad 2000 godzin obserwacji wizualnych i około 200 go-
dzin obserwacji teleskopowych rocznie. Wyniki te uczyniły PKiM najaktywniejsz ˛a grup ˛a obserwatorów meteorów na
świecie.

Nasze osi ˛agnięcia nie pozostały niezauwa˙zone na naszym krajowym podwórku. Du˙zy napływ danych obserwacyj-
nych, owocuj ˛acy kilkoma profesjonalnymi publikacjami rocznie, spowodował, ˙ze nie mieliśmy specjalnych problemów
z uzyskaniem wsparcia finansowego Komitetu Badań Naukowych (KBN), Fundacji Astronomii Polskiej czy Towarzy-
stwa Naukowego Warszawskiego.

Wszystko to ładnie zaz˛ebiało się i pracowało przez kilka lat. Napływ pieni˛edzy powodował lepsz ˛a organizacj˛e
obozów i seminariów, umo˙zliwiał promowanie oraz premiowanie najlepszych obserwatorów poprzez nagrody i wyjazdy
na zagraniczne konferencje czy obozy. To poci ˛agało za sob ˛a lepsz ˛a atmosfer˛e pracy, dokształcanie współpracowników
PKiM, poszerzanie naszego grona i w rezultacie wi˛ekszy napływ obserwacji. KBN był zadowolony z naszej działalności
i wszystkie nasze projekty badawcze były klasyfikowane z ocenami ”bardzo dobry” lub ”znakomity”. Dzi˛eki temu nie
było żadnych problemów z otrzymaniem kolejnych funduszy na nowe projekty.

Niestety obecnie nadeszły czasy, w których ten doskonale działaj ˛acy mechanizm mo˙ze ulec zaci˛eciu. Zasadniczy
wpływ na tak ˛a a nie inn ˛a sytuację ma dósć nieszcz˛eśliwy splot dwóch czynników: dziury bud˙zetowej i spadku aktyw-
ności współpracowników PKiM.

Dnia 28 lutego b.r. skónczył się nasz projekt badawczy pt. “Roje meteorów w latach 1996-2001” zakatalogowany
przez KBN pod numerem 5 P03D 020 26 i opiewaj ˛acy na kwotę 20 tysięcy złotych. Jak zwykle 15% z tej sumy zabrał
Uniwersytet Warszawski, a z reszty pieni˛edzy sfinansowano zakup kopmutera notebook, organizacj˛e dwóch obozów
astronomicznych i jednego seminarium PKiM, dziewi˛eć wyjazdów na dwie mi˛edzynarodowe konferencje IMO, zakup
materiałów do obserwacji oraz litaratury fachowej, a tak˙ze drukCyrqlarza.

Wiedząc o terminie zakónczenia grantu, ju˙z w lipcu zeszłego roku Zarz ˛ad PKiM złożył na XXII konkurs KBN
trzy wnioski na nowe projekty badawcze zwi ˛azane z meteorami. Dwa z nich opiewały na sum˛e 20 tysięcy złotych i
zostały złożone na konkurs grantowy dla młodych naukowców. Kierownikiem projektu zwi ˛azanego z obserwacjami
wideo był Mariusz Wísniewski, a kierownikiem projektu zwi ˛azanego z obserwacjami wizualnymi, teleskopowymi i
fotograficznymi był Marcin Gajos. Trzeci wniosek, zło˙zony na normalny konkurs, w którym konkuruje si˛e już z gronem
profesorskim, został zło˙zony przez Mariusza Wiśniewskiego i opiewał na kwot˛e prawie 80 tysi˛ecy złotych.

Rozstrzygnięcie konkursu nast ˛apiło już w grudniu, kiedy to w mi˛edzyczasie wyszła na jaw ogromna dziura w bud˙ze-
cie pánstwa. W jej efekcie, w XXII konkursie wniosków, KBN przynał pieni ˛adze na finansowanie tylko 11 projektów
z dziedziny astronomii, gdy zwykle finansował ich 20-35. Co najciekawsze wśród tych wniosków znalazł si˛e wnio-
sek Mariusza Wísniewskiego na obserwacje wideo. Cały paradoks polega jednak na tym, ˙ze nie przyznano nam du˙zego
wniosku, który zapewniłby nam spokojne i dostatnie ˙zycie na najbli˙zsze trzy lata, tylko i wył ˛acznie ze wzgl˛edów formal-
nych. Opinie recenzentów były bowiem bardzo pochlebne i zalecały finansowanie du˙zego projektu. Sekcja Astronomii
KBN dostrzegła jednak, ˙ze Mariusz Wísniewski był autorem dwóch zaklasyfikowanych do finansowania wniosków (jed-
nego du˙zego i jednego małego), a z punktu widzenia KBN jedna osoba nie mo˙ze być kierownikiem dwóch grantów na
raz. Kiedýs robiono to w taki sposób, ˙ze kierownik miał wybór, z którego wniosku rezygnuje. Tym razem, ze wzgl˛edu
na dziurę budżetową, KBN doszedł do wniosku, ˙ze lepiej finansowác mały projekt Mariusza, a ze wzgl˛edów formalnych
odrzucíc duży.

Sytuacja stała si˛e więc trochę kuriozalna, bo gdyby kierownikiem du˙zego grantu był Marcin Gajos, a nie Mariusz
Wiśniewski, mielibýsmy dwa granty i pieni˛edzy tyle,że sam nie wiem co býsmy z nimi zrobili. Mamy jednak tylko
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jeden grant, który trwał b˛edzie od 1 marca 2002 r. do 28 lutego 2003 r i opiewa na kwot˛e 20 tysięcy złotych. Jest
on przeznaczony głównie na obserwacje wideo, wi˛ec po zakupie kamer i zestawu do obróbki danych pozostan ˛a tylko
grosze. Do sfinansowania w roku 2002 s ˛a natomiast dwa obozy astronomiczne (które ze wzgl˛edu na popraw˛e warunków
lokalowych w Ostrowiku mog ˛a obfitowác w uczestników) i mi˛edzynarodowa konferencja IMO we Fromborku, której
organizacji podj˛eło się PKiM.

Oczywíscie Zarz ˛ad PKiM podjął kroki aby zapewníc płynnósć finansow ˛a naszej firmie. Nagrody dla najlepszych
obserwatorów roku 2001 zostały zakupione jeszcze z porzedniego grantu. Z niego tak˙ze opłacono wpisowe na konfe-
rancje we Fromborku dla pi˛eciu osób. Odbywaj ˛ace się ostatnio XVIII Seminarium PKiM udało si˛e sfinansowác dzięki
wsparciu prof. Marcina Kubiaka z Obserwatorium Astronomicznego UW.

Na XXIII konkurs KBN, na który wnioski składano w styczniu b.r., zło˙zyli śmy wniosek na du˙zy projekt pod kierow-
nictwem Marcina Gajosa. Wniosek opiewa na prawie 70 tysi˛ecy złotych i zapewnia płynnósć finansow ˛a naszej firmie na
najbliższe trzy lata. Tu jednak pojawiaj ˛a się trzy czynniki, które nie pozwalaj ˛a nam z optymizmem patrzeć w przyszłósć.
Po pierwsze, dziura bud˙zetowa powoduje, ˙ze szanse finansowania naszego projektu przez KBN s ˛a niższe niż kiedyś. Po
drugie, kuriozalna zmiana przepisów KBN uniemo˙zliwiła wpisanie do zespołu realizuj ˛acego projekt osób, które s ˛a już
kierownikami innych projektów (czyli ni˙zej podpisanego i Mariusza Wiśniewskiego). W efekcie w nowym wniosku
zespół badawczy stanowi ˛a Marcin Gajos, Michał Jurek i Aleksander Trofimowicz. Poniewa˙z KBN bardzo silnie ocenia
kwalifikacje zespołu badawczego, wykluczenie z niego Mariusza i mnie, obni˙za szanse otrzymania grantu.

Na koniec zostawiłem trzeci, najbardziej problematyczny czynnik. Jak wspomiałem, kolejne nasze wnioski o granty
były przez KBN rozpatrywane pozytywnie tylko dlatego, ˙ze poprzednie projekty realizowane były wzorowo i owoco-
wały dużym napływem danych obserwacyjnych. W roku 2001 sytuacja uległa drastycznej zmianie. Trudno w zasadzie
powiedziéc dlaczego, ale liczba obserwacji, które wpłyn˛eły do PKiM w zeszłym roku, raczej nie przekroczy 1500 go-
dzin. Spadek wynosi wi˛ec prawie 30%. Podobnie jest pod wzgl˛edem obserwacji teleskopowych. Pomimo zwi˛ekszenia
liczby stanowisk, fatalna pogodna na lipcowym obozie PKiM w zeszłym roku, nie pozowliła nam poprawić wyniku z
roku 2000.

Spójrzmy więc jak na to patrzy KBN. Zakónczony 28 lutego projekt był pierwszym, w którym przekazano nam
sumę aż 20 tysięcy złotych. Nasze poprzednie wioski opiewały na sumy 5 lub 10 tysi˛ecy. KBN stwierdzi więc, że
w czasach kiedy dawał nam niezbyt du˙zo pieniędzy rozwijalísmy się prawidłowo, a gdy dostaliśmy ich więcej cós się
zacięło. Wnioski jakie wyci ˛agnie KBN, dodatkowo przy uwzgl˛ednieniu presji dziury bud˙zetowej, s ˛a więc łatwe do
przewidzenia. Obawiam si˛e, że w najbliższym konkursie nasz projekt mo˙ze zostác odrzucony.

Najbadziej pesymistyczny scenariusz mo˙ze wyglądác więc nast˛epująco. W roku 2002 nie mamy pieni˛edzy na dzia-
łalność, obozy w Ostrowiku s ˛a więc skromne. Skromny jest te˙z ich dorobek obserwacyjny, ponadto nie mamy zbyt du˙zo
nowych osób, które najlepiej wł ˛acza się w prace PKiM poprzez obozy. To poci ˛aga za sob ˛a kolejne obni˙zenie ilości
zbieranych przez nas obserwacji i daje kolejny pretekst KBN ku odrzucaniu naszych wniosków. Ci ˛agły brak funduszy
powoduje dalsze zmniejszanie liczby współpracowników i ilości obserwacji. Równia pochyła... Budzimy si˛e za kilka
lat w punkcie wyj́scia, kiedy to PKiM robiła 200 godzin rocznie, a na seminaria i obozy przyje˙zdżało się za własne
pieniądze.

Oczywíscie powyższy wariant nie sprawdzi si˛e, jésli otrzymamy grant, którego kierownikiem jest Marcin Gajos.
Wtedy martwíc się będziemy musieli za trzy lata. To jest jednak wariant bardzo optymistyczny.

Jaki jest więc wariant pósredni? Załó˙zmy więc,że z XXIII konkursie grantu nie otrzymujemy. Nie pozostaje nam
więc nic innego jak ponowić wniosek w konkursie XXIV. Realia KBN s ˛a jednak takie, ˙ze wniosek na ten konkurs trzeba
złożyć w lipcu b.r., decyzje KBN podejmie pod koniec roku, a projekt ma szanse rozpocz ˛ac się około marca-kwietnia
2003 roku. Jésli więc nasz projekt zostanie oceniony pozytywnie, to musimy jakoś przeżyć od chwili obecnej do marca
2003 roku, maj ˛ac do dyspozycji tylko i wył ˛acznie bardzo skromnésrodki z grantu Mariusza.

Stoi więc przed nami nie lada wyzwanie. B˛edąc praktycznie bez pieni˛edzy, musimy w roku 2002 powrócić z ak-
tywnością wizualn ˛a do poziomu 2000 godzin rocznie, z teleskopow ˛a do poziomu około 300 godzin rocznie, rozkr˛eci ć
obserwacje fotograficzne i bardzo dobrze zrealizować projekt dotycz ˛acy obserwacji wideo. Dodatkowo musimy zorga-
nizowác konferencję we Fromborku.

Co należy uczyníc? Przede wszystkim musimy rozpocz ˛ać intensywn ˛a akcję przyciągnięcia do PKiM jak największej
liczby nowych osób. Trzeba wi˛ec pisác odUranii, Vademecum Miło´snika Astronomii, Wiedzy iŻycie, Delty artykuły
prezentuj ˛ace nasze wyniki i zach˛ecające do wst ˛apienia w szeregi naszej organizacji. Nasza strona WWW w j˛ezyku
polskim musi zach˛ecác do kontaktu z nami i skłaniác ludzi do zainteresowania si˛e tematyk ˛a meteorow ˛a. Każdy z Was
musi rozejrzéc się w gronie swoich znajomych oraz przyjaciół i spróbować zainteresowác ich obserwacjami meteorów.

Dobry przykład jak to robíc dał ostatnio nasz najaktywniejszy obserwator Darek Dorosz. Do obserwacji zach˛ecił
on swoich znajomych: Ani˛e i Mariusza Lemiechów. Na efekty nie musieliśmy długo czekác. W roku 2001 zaj˛eli oni
pierwsze trzy miejsca jésli chodzi o liczbę wykonywanych obserwacji. Kroku dotrzymał im tylko nasz weteran Krzysiu
Socha, ale i tak grupa Darka wykonała ponad 400 godzin obserwacji! Zauwa˙zcie, że jeszcze dwie, trzy takie grupy
wystarczyłyby, abym nie musiał pisać tak długich tekstów, a PKiM długo nie schodziłby poni˙zej 2000 godzin rocznie.

Mniej spektakularne, acz równie po˙zyteczne, przykłady działalnósci jakiej spodziewałbym si˛e w PKiM stanowi ˛a
Piotr Nawalkowski i Konrad Szaruga. Pierwszy z nich ju˙z od kilku lat prowadzi klub ”Solaris”, w którym mocno promuje
obserwacje meteorów. Efekt te˙z znakomity: ponad 250 godzin w roku 2001, przy czym najaktywniejszy obserwator -
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Michał Goraus wykonał ponad 70 godzin obserwacji. Konrad Szaruga natomiast pokazał co to znaczy wzi ˛a ć sprawy
w swoje ręce. Rozruszał intensywnie kółko astronomiczne w swojej szkole, tak ˙ze oprócz niego regularne obserwacje
wykonują już dwie osoby. Nie czekaj ˛ac na łaskawósć KBN, sam znalazł odpowiedni ˛a fundację promującą działalnósc
naukową młodzieży, wystosował podanie, no i dostał ponad 10 tysi˛ecy złotych! Dzięki temu kółko astronomiczne
Konrada dysponuje prawie kompletnym zestawem do obserwacji fotograficznych, zapasem filmów na dwa lata i trzema
doskonałymi lornetkami do obserwacji teleskopowych. Chyl˛e czoła...

Gdybýsmy mieli jeszcze chóc kilka takich osób jak Darek, Konrad czy Piotrek nie martwiłbym si˛e o nasz ˛a przy-
szłósć. Jest jednak tak jak jest, wi˛ec naprawd˛e trzeba zakasác rękawy i zabrác się do pracy.

W tym roku musimy zorganizowác zatem dwa bardzo dobrze obsadzone uczestnikami obozy astronomiczne. Nie
może powtórzýc się sytuacja z zeszłego roku, kiedy to nowe osoby, b˛edące poraz pierwszy na obozach, nie spowodowały
prawieżadnego zwi˛ekszenia liczby obserwacji PKiM. Przyczyny takiej sytuacji nie powinniśmy przy tym upatrywác w
tych osobach lecz raczej w sobie. Wydaje mi si˛e bowiem, ˙ze dalísmy im słaby przykład swoim zaanga˙zowaniem.
Rozleniwiliśmy się i za bardzo zamkn˛eliśmy się w swoim gronie. Pami˛etajmy,że my znamy si˛e od kilku lat i czujemy
się dobrze w swiom towarzystwie. Nowe osoby w nasz kr ˛ag musz ˛a dopiero wej́sć, ale nie zrobi ˛a tego jésli będziemy
rozmawiác tylko ze sob ˛a i nie wyjdziemy do nich z kontaktem zarówno na płaszczy´znie towarzyskiej jak i naukowej.
Nowi mają nie tylko dobrze nauczýc się obserwacji ale przesi ˛aknąć słynną dotychczas atmosfer ˛a PKiM. Bez napływu
“ świeżej krwi” ukisimy się we własnym sosie. Przecie˙z to widác jak na dłoni. Pokazało to bardzo wyra´znie ostatnie
seminarium. Czy jeszcze dwa lub trzy lata temu na seminarium PKiM ktokolwiek poło˙zyłby się spác przed północ ˛a?
Starzy bywalcy wiedz ˛a,że nie.

Na sam koniec dwie ostatnie deski ratunku, które pojawiły si˛e niedawno na horyzoncie i w przypadku du˙zych
problemów finansowych mog ˛a okazác się zbawieniem dla PKiM.

Od 1997 roku w Chile działa projekt o nazwie ASAS. Składa si˛e on z miniteleskopu wyposa˙zonego w profesjo-
nalną kamerę CCD. Obecnie pracuj ˛a trzy takie urz ˛adzenia. Dwa z nich maj ˛a zasięg do 12-13 wielkósci gwiazdowej
przy polu widzenia 9x9 stopni, a jeden pole widzenia 2x2 stopnie przy zasi˛egu 15-16 magnitudo. Ka˙zdej pogodnej
nocy przeczesuj ˛a całe niebo w poszukiwaniu gwiazd zmiennych. Dodatkowo rejestruj ˛a też, niejako przy okazji, wiele
śladów meteorów, słabe komety i planetoidy. Wst˛epne rozmowy przeprowadzone z dr hab. Grzegorzem Pojmańskim
- autorem ASASa, wskazuj ˛a na to, ˙ze będziemy mieli swobodny dost˛ep do wszystkich obazów zebranych przez jego
miniteleskopy. Ich dokładna analiza pozwoliłaby nam na zebranie bezcennych informacji o rojach meteorów półkuli
południowej, słabych kometach i planetoidach. Projektem tego typu wst˛epne zainteresowanie wyrazili Marcin Gajos,
Michał Jurek, Andrzej Skoczewski i Aleksander Trofimowicz. Jeśli próbne prace z obrazami ASASa zakończą się po-
wodzeniem, wy˙zej wymienione osoby zamierzaj ˛a na najbliższy konkurs KBN zło˙zy ć wniosek dotycz ˛acy współpracy
PKiM z programem ASAS. Bior ˛ac pod uwag˛e, że ASAS nale˙zy do jednego z priorytetowych projektów finansowanych
przez KBN, szanse uzyskania grantu na badania zwi ˛azane z tym projektem s ˛a duże.

Druga sprawa wynikn˛eła tuż po zakónczeniu naszego seminarium. Skontaktował si˛e ze mna płk. dr in˙z. Maciej
Mroczkowski z Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie b˛edący obecnie we władzach Polskiego To-
warzystwa Astronautycznego (PTA). Dr Mroczkowski jest członkiem zespołu WAT modeluj ˛acego zderzenia planetoid
i komet z Ziemi ˛a. Zespół ten, przy współudziale PTA i Centrum Badań Kosmicznych PAN, chce poszerzyć swoją
działanósć wchodz ˛ac na aren˛e obserwacyjn ˛a. Głównym celem obserwacji b˛edą poszukiwania planetoid potencjalnie za-
grażających Ziemi (tzw. NEO czyli Near Earth Objects). Pierwsza faza projektu polegać ma na wyposa˙zenu miłósnikow
astronomii w Polsce w 10-30 centrymetrowe teleskopy wyposa˙zone w kamery CCD i wzmacniacze obrazu. Teleskopy
takie dysponuj ˛ace polem widzenia rz˛edu kilku stopni kwadratowych i zasi˛egiem do 13-16 magnitudo byłyby w stanie
patrolowác niebo w poszukiwaniu NEO. Projekt ma dość silne zaplecze techniczne w postaci uczelni WAT, która dys-
ponuje kamerami CCD, wzmacniaczami obrazu oraz profesjonalnymi warsztatami pozwalaj ˛acymi wykonywác optykę i
mechanizmy teleskopów.

W ciągu kilku lat projekt przeszedłby do drugiej fazy polegaj ˛acej na rozmieszczeniu na terenie naszego kraju kilku
profesjonalnych lub półprofesjonalnych teleskopów ośrednicy zwierciadła rz˛edu 60-centymetrów. W tym momencie
niezbędne byłoby wsparcie finansowe Unii Europejskiej i sponsorów. Starania o takie wsparcie zespół dra Mroczkow-
skiego już rozpocz ˛ał.

Trzecia i ostatnia faza projektu zakończyłaby się wybudowaniem dwóch (jednego na półkuli północnej i jednego na
półkuli południowej) teleskopów klasy dwóch metrów przeznaczonych do poszukiwań NEO.

Zespół dra Mroczkowskiego jest bardzo zainteresowany nawi ˛azaniem współpracy z PKiM i naszym aktywnym
uczestnictwem w projekcie. O rozwoju tej współpracy b˛edziemy na bie˙ząco informowác na łamachCyrqlarza.

Rozpisałem si˛e trochę, ale mam nadziej˛e, że udało Wam si˛e przebrn ˛ać przez ten tekst. Jego końcowy wniosek jest
jednak jeden: obserwować, obserwowác i jeszcze raz obserwować. Noce s ˛a coraz cieplejsze, pogody coraz wi˛ecej i
trzeba to wykorzystác. Powodzenia!

Arkadiusz Olech
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SPRAWOZDANIE Z XVIII SEMINARIUM PKIM

Trwałym elementem działności Pracowni Komet i Meteorów jest organizacja seminariów popularno-naukowych
w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Nic nowego pod Słońcem - po raz
osiemnasty wszyscy zainteresowani przyjachali do stolicy, aby w ci ˛agu czterech dni od́swieżyć tudzież zapocz ˛atkowác
kontakty z Pracowni ˛a i poszerzýc swoją wiedzę z astronomii (przynajmniej autor gł˛ebokożywi taką nadzieję).

Pogoda - có˙z, czego˙z można oczekiwác po pierwszych dniach marca? - nie była idealna w tym okresie, wi˛ec
mogła amatorom wycieczek do centrum miasta pokrzy˙zować plany. Kaprýsnósć pogody stała si˛e również przyczyn ˛a
nieobecnósci jednego z wczésniej zapowiadanych prelegentów, dr hab. Aleksandra Schwarzenberg-Czernego.

Nie zaważyło to jednak na atrakcyjnósci wykładów jako całósci. Przy tak obszernej liście po prostu nie mogło to si˛e
zdarzýc. Żeby nie býc gołosłownym: w niedziel˛e gósciliśmy bodaj˙ze najwybitniejszego ˙zyjącego polskiego astronoma,
prof. Bohdana Paczýnskiego. Przyjemnósć uczestniczenia w wykładzie nie wynikała z autorytetu jakim dysponuje
wspomniany. To sprawa niezwykłej swobody w prezentowaniu tematu oraz celności sformułowanych uwag. Prof. Pa-
czyński przybliżył problem wyszukiwania jasnych gwiazd zmiennych. Główny nacisk poło˙zony został na potencjalne
możliwości amatorów w zakresie obserwacji oraz analizy danych. O ile indywidualne obserwacje w poszukiwaniu
gwiazd zmiennych wymagaj ˛a inwestycji przekraczaj ˛acych mo˙zliwo ści zdecydowanej wi˛ekszósci z członków PKiM,
o tyle analizowanie na przykład publicznie dost˛epnych danych, uzyskanych w ramach programu ASAS, jest jak naj-
bardziej realne. Gor ˛aco zach˛ecamy. O temat gwiazd zmiennych zahaczał równie˙z wykład prof. Józefa Smaka, który
dotyczył klasyfikacji gwiazd kataklizmicznych. Obszerny temat podany w pigułce. Dr Alosza Pamiatnych wyło˙zył
temat gwiazd pulsuj ˛acych ci ˛agu głównego. Nacisk poło˙zny został na omówienie teoretycznych modeli pulsacji. Dr
Wojciech Pych przedstawił swoje najnowsze wyniki dotycz ˛ace wieku i odległósci doω-Centauri.

Zdj. 1 Prof. Józef Smak (po lewej) i dr Wojciech Pych (po prawej) w czasie swoich wykładów.

Spósród członków PKiM referaty wygłosily trzy osoby. Dr Arek Olech przedstawił ciekaw ˛a metodę weryfikacji
istnienia radiantów, bazuj ˛acą na statystycznej analizie danych. Andrzej Skoczewski omówił efekty pracy zwi ˛azanej z
wykonywaniem zdj˛eć fotograficznych meteorów. Problem ten z pewnością znajdzie kontynuacj˛e w przyszłych nymerach
Cyrqlarza. Mariusz Wísniewski zreferował analiz˛e rojów sierpniowo-wrzésniowych.

Ze spraw organizacyjnych nale˙zy wspomniéc o dwóch wa˙znych. Pierszwa dotyczy biuletynu informacyjnegoCy-
rqlarz. Zmianie ulegnie ilósć rocznie wydawanych numerów. Nasze czasopismo stanie si˛e dwumiesięcznikiem. Zmianie
ulegnie równie˙z szata graficzna, numery stan ˛a się obszerniejsze.

Druga sprawa dotyczy tegorocznej konferencji IMC we Fromborku. Niestety uczestnictwo w tej˙ze wymaga opłaty
i to dość sporej (100 EURO). Stanowi to z pewnością barierę dla wielu osób ch˛etnych do uczestnictwa. Istnieje mo˙z-
liwość, że Zarząd wygospodaruje fundusze na wsparcie. Być może uda nam si˛e przekonác zarz ˛ad IMO, aby osoby
niekorzystaj ˛ace z oficjalnej obsługi hotelowej mogły ucz˛eszczác na prelekcje. O post˛epie w kwestii dofinansowania
członków Pracowni b˛edziemy informowali.

Został równie˙z rozstrzygnięty konkurs na najaktywniejszego obserwatora w roku 2001. Pierwsze miejsce z rezulta-
tem 170.0 godzin zaj ˛ał Darek Dorosz. Otrzymał nagrod˛e w postaci dwóch ksi ˛ażek o tematyce astronomicznej. Drugie
miejsce z wynikiem 155.2 godzin zaj˛eła Anna Lemiecha. Jej równie˙z wręczono dwie ksiazki. Trzecie miejsce zaj˛eli ex
equo Krzystof Socha (88.7 godzin) i Mariusz Lemiecha (84.5 godzin).Zarząd obdarował ich po równo, tzn. ka˙zdy z
nich otrzymał po jednej ksi ˛ażce. Wspomniéc należy, iż nagrody ksi ˛ażkowe były wręczane wszystkim tym obserwato-
rom, którzy w roku 2001 przekroczyli poziom 80 godzin efektywnego czasu obserwacji.
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Zdj. 2 Mariusz Wísniewski (po lewej) i dr Arkadiusz Olech (po prawej).

Oczywíscie spotkanie w CAMKu było okazj ˛a do mniej formalnych dyskusji. Nie obyło si˛e bez wewn ˛atrzrodzinnych
rywalizacji (łojenie kijkiem Arka przez jego latorośl, Karola, i słusznie), prezentacji najświeższych nabytków mete-
orytowych przez Krzýska Soch˛e. Nad rozbrajaniem min bojowych przez wy˙zej wspomnienego nawet nie zamierzam
specjalnie rozpisywác. Kto nie był, ten stracił.

Lista osób, które wzi˛eły udział w seminarium:
Agnieszka Baran, Mirosław Bogusz, Paweł Bucki, J˛edrzej Burakiewicz, Dariusz Dorosz, Karol Fietkiewicz, Agnieszka

Frydrych, Marcin Gajos, Michał Jurek, Piotr K˛edzierski, Wojciech Kosiarek, Michał Kowalczyk, Tomasz Kowalski,
Anna Lemiecha, Mariusz Lemiecha, Krzysztof Mularczyk, Arkadiusz Olech, Urszula Olech, Karol Olech, Anna Pu-
zio, Andrzej Skoczewski, Krzysztof Socha, Konrad Szaruga, Aleksander Trofimowicz, Mariusz Wiśniewski, Andrzej
Witowski, Kamil Złoczewski.

Aleksander Trofimowicz

JAK ZNALE ŹĆ FUNDUSZE NA UPRAWIANIE ASTRONOMII?

Astronomia nie jest tanim hobby i cz˛esto wymaga drogiego sprz˛etu. Obserwacje meteorów, s ˛a tu chyba wyj ˛atkiem,
bo jésli chodzi o sprz˛et, to do obserwacji wizualnych potrzebny jest nam w zasadzie dobryśpiwór, pisak (dobrze, jésli
jest to cienkopis), notes i latareczka. Czasami mo˙ze się też przydác dyktafon, ale to ju˙z jest wyposa˙zenie opcjonalne.
Do obserwacji teleskopowych potrzebna ju˙z będzie lornetka na statywie, zaś do fotograficznych aparat oraz czułe klisze.
Gorzej już jest, gdy zamierzamy robić nasze obserwacje ”bardziej fachowo”. Mam na myśli sytuację, gdy potrzebna
jest potężna lornetka, czy klika aparatów z dobrymi obiektywami (do ka˙zdego oczywíscie potrzebne s ˛a klisze no i jakís
statyw). Można też prowadzíc obserwacje wideo. Tutaj koszta s ˛a bodaj najwy˙zsze, poniewa˙z komplet: dobry obiektyw,
kamera CCD, tzw. frame grabber1 no i komputer mog ˛a naprawd˛e sporo kosztowác. Wtedy nasze hobby zamiast kilku
- kilkudziesięciu złotych zaczyna pochłaniać po kilka tysięcy!

W takich wypadkach mo˙zliwości polskiego obserwatora s ˛a bardzo ograniczone, poniewa˙z, albo zaczyna pieczoło-
wicie zbierác pieniążki do swojej skarbonki, albo... albo szuka kogoś, kto mógłby wspaniałomýslnie te pieni ˛ażki mu
ofiarowác. Jakie to pi˛ekne i proste... Jedyny problem polega na tym, aby odpowiedni ˛a osobę bądź instytucję znale´z ć.
Najlepiej jest szukác po okolicznych zakładach, fabrykach czy firmach. Nie nale˙zy jednak do tego podchodzić w ten
sposób, ˙ze skoro mnie nie stác na sprz˛et, to któs ma obowi ˛azek te pieni ˛adze mi ofiarowác! ”Life is brutal...” i nie ma
nic za darmo. Jésli mamy zamiar pój́sć do pobliskiego przedsi˛ebiorstwa to nie tylko nale˙zy zadbác o formę estetyczna
(czyli uczesác się, ogolíc i może nawet dobrze byłoby si˛e wyspác, aby nie ísć z podkrążonymi oczyma), nale˙zy również
we włásciwy sposób zach˛ecić i namówíc tę drugą osobę by udzieliła nam jakiegós wsparcia. Mo˙ze to wyglądác w ten
sposób, ˙ze jakiés firmy ofiarują nam stare komputery, które nam w zupełności wystarcz ˛a, ofiarują kilka ryz papieru i do-
stęp do ksero, b˛edą opłacały nam dost˛ep do Internetu czy ofiaruj ˛a trochę grosza. To akurat jest przykład z ˙zycia wzięty,
gdyż w taki oto sposób wsparcie zapewnił sobie mój kolega Piotr Guzik (zreszt ˛a dobry obserwator komet)!

Może býc również tak, że jakás firma zaoferuje nam wsparcie w zamian za ”coś”. Tym czyḿs może býc np.:
noszenie koszulek z logo firmy, dokonywanie raz na jakiś czas jakís publicznych pokazów z zaznaczeniem, ˙ze to dzięki
naszej ”firmie” możemy to zrobíc itp. Można też udác się do redakcji ró˙znych gazet, przedstawić sytuacje i poprosić np.
o zamieszczenie ogłoszenia, czy napisanie artykułu o naszej działalności. Istnieje wtedy szansa, ze ktoś (nawet osoba

1bardzo droga karta do komputera umo˙zliwiająca analiz˛e obrazu z kamery
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prywatna), kto przeczyta t˛e notkę, ofiaruje nam sprz˛et lub pieni ˛adze. Sposobów jest naprawd˛e wiele, ale nasze szanse
zdobycia upragnionego wsparcia, wzrosn ˛a gdy poka˙zemy,że inwestowanie w nas nie jest kupowaniem kota w worku.

Dlatego dobrze jest zabrać ze sob ˛a kilka przykładnie wypełnionych raportów, dyplomów i nagród za nasze osi ˛agnię-
cia, a tak˙ze zdjęcia nocnego nieba. Par˛e ładnych fotografii mo˙ze naprawd˛e sporo zdziałác. Jest to du˙za zaleta astronomii.
Wszystko co obserwujemy jest pi˛ekne, a jak uda nam si˛e to piękno w ładny i ciekawy sposób uchwycić na kliszy, to
jeszcze lepiej. Takie zdj˛ecia (w ogóle obrazy) bardzo dobitnie działaj ˛a na ludzka wyobra´znie i mog ˛a zrobić ogromne
wrażenie. Ale UWAGA! Nie polecam zaniesienia, komuś setki fotografii w jakiej́s kopercie, czy zaniésć tysiące fotek
na CD-ROMie i wspaniałomýslnie ofiarowác je zainteresowanemu. To na pewno nie zrobi dobrego wra˙zenia, a mo˙ze
nawet zniech˛ecić! Należy wybrác kilka, kilkanáscie (można nawet i kilkadziesi ˛at, oby tylko chęci i zapału wystarczyło!)
najładniejszych i najciekawszych fotografii i ładnie je oprawić. O tym jak to zrobíc, możemy dowiedziéc się np. w pobli-
skiej galerii sztuki czy nawet w Domu Kultury. Bardzo ciekawy artykuł jak to zrobić ukazał się w marcowym numerze
FOTO i jeśli ktoś jest tym bardzo zainteresowany to mog˛e to ładnie stréscíc i przedstawíc lub po prostu przekserować i
przesłác 2. Tutaj tego w ˛atku pogłębiác nie będę, gdyż sama ”astrofotografia” to temat rzeka.

Możemy równie˙z zwrócíc się do jakiej́s fundacji, które ostatnio powstaj ˛a w Polsce jak grzyby po deszczu. Jeśli
chcemy takowych poszukać, to chyba najwi˛ecej możliwości będziemy mieli buszuj ˛ac w Internecie, w lokalnych siedzi-
bach władz, Domach Kultury, czy oddziałach niektórych gazet. Wybór jest naprawd˛e duży i wydaje mi się, że jest spora
szansa na dostanie jakiegoś zastrzyku gotówki. Jest jednak mały szkopół. Jeśli chcemy ubiegác się o parę złotych od
jakiejś fundacji musimy býc nastawieni na to, ˙ze oni w zasadzie nie dadz ˛a tej kasy osobie prywatnej. Trzeba wyst˛epowác
jako przedstawiciel jakiegós kółka, ewentualnie jako członek PKiMu (myślę, że oficjalne záswiadczenie, jak wtedy gdy
szukalísmy pieniędzy przed wyjazdem do Bułgarii, mógłby bez przeszkód wypisać prezes).

Mnie akurat się udało. Dostałem od ojca informacj˛e o pewnej fundacji, która oferuje wsparcie finansowe na dzia-
łalność edukacyjn ˛a itp. (on dostał to z pobliskiego Ósrodka Doskonalenia Nauczycieli). Z pocz ˛atku nie byłem jakós
do tego przekonany, bo nie wierzyłem by ktoś dał nam pieni ˛adze na to co chcemy (wspomn˛e jeszcze, ˙ze prowadziłem
już wtedy kółko astronomiczne przy gimnazjum w Telatynie). Miałem 5 dni na wysłanie zgłoszenia. Dzień później
doszedłem do wniosku, ˙ze włásciwie to co mi szkodzi, przecie˙z niczym nie ryzykuję. No i jakiés 3 tygodnie pó´zniej
dowiedziałem si˛e, że mam 3 miesi ˛ace na wydanie 10 800 zł. Jak si˛e później okazało fundacja pokrywała tylko ceny
netto, a gmina zaoferowała, ˙ze pokryje nam VAT i w ten oto sposób mieliśmy do dyspozycji 13 176 zł!3 Za te fundusze
udało mi się kupíc sporo sprz˛etu:

� 2 lornetki 9x63 (Bresser) + 2 statywy,

� 1 lornetka 7x50 (te˙z Bresser), ale otrzymaliśmy ją gratis od sklepu, w którym dokonywaliśmy zakupów!)

� 5 aparatów Zenit 312m + 5 statywów Vantage,

� 1 teleskop 114/650 (Bresser),

� 100 klisz fotograficznych FOMAPAN,

� kilka atlasów astronomicznych i mapek nieba,

� 1 aparat cyfrowy OLYMPUS CAMEDIA 2040.

Zdj. 1 Sprzęt zakupiony przez Kon-
rada Szarug˛e za pieni ˛adze otrzymane z
fundacji.

2Redakcjazatroszczy si˛e o to, aby autor niniejszego artykułu napisał o tym wi˛ecej w nast˛epnychCyrqlarzach
3Polska Fundacja Dzieci i Młodzie˙zy, www.pcyf.org.pl
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Wciąż przydałoby si˛e jeszcze troch˛e pieniążków by kupić parę przydatnych rzeczy, które mo˙zna by było naprawd˛e
naukowo wykorzystác. Dlatego ju˙z szukam w Internecie innych okazji otrzymania podobnego wsparcia od jakiejś
fundacji i planuję udác się do różnych potencjalnych sponsorów.

Konrad Szaruga

eska@canpol.pl

CO OBSERWOWAĆ W WAKACJE?

1 Wstęp

Zbliżają się wakacje, okres w którym wszyscy mamy wi˛ecej czasu na swoje ulubione hobby. Ciepłe i pogodne noce
zachęcają do obserwacji. Szczególnie zaś owocne mog ˛a okazác się tegoroczne obserwacje meteorów.

Każdy człowiek interesuj ˛acy się astronomi ˛a słyszał na pewno o sierpniowym roju Perseid. To najaktwyniejszy rój
wakacyjny i jednoczésnie jeden z najwi˛ekszych rojów meteorów całego nieba. Nie jest to jednak jedyny rój aktywny w
lecie. Lipiec i sierpnién są bowiem miesi ˛acami wyjątkowego wysypu wielu niewielkich rojów meteorów. Choć każdy z
nich z osobna nie daje wi˛ecej niż 2-4 zjawiska na godzin˛e, złożenie ich aktywnósci na siebie, w poł ˛aczeniu z wysokimi
liczbami meterorów sporadycznych, owocuje bardzo przyzwoit ˛a aktywnóscią. Liczby godzinne rz˛edu 30-40 meteorów,
rankiem, pod koniec lipca lub sierpnia nie nale˙zą wcale do rzadkósci.

Zacznijmy więc nasz przegl ˛ad wakacyjnej listy rojów meteorów, ze szczególnym uwzgl˛ednieniem tych, na które w
roku 2002 zecydowanie warto zwrócić uwagę.

2 α-Cygnidy

Prawie dokładnie z pocz ˛atkiem wakacji rozpoczyna swoj ˛a aktywnósć niezmiernie ciekawy rójα-Cygnid. Jest to rój
bardzo wygodny do obserwacji, bowiem jego radiant jest w Polsce zawsze blisko zenitu. W momencie maksymalnej
aktywnósci, której spodziewamy si˛e w okolicach nocy z 16 na 17 lipca, radiant ten ma współrz˛edneα � 304Æ i δ� 45Æ.
Przemieszcza si˛e on na sferze niebieskiej z pr˛edkóscią�0�6Æ na dobę w rektascencji i�0�2Æ w deklinacji. W połowie
lipca rój ten daje około trzech zjawisk na godzin˛e.

α-Cygnidy s ˛a o tyle ciekawe i godne polecenia obserwacjom, ˙ze nie do kónca jestésmy pewni ich istnienia. Nie-
którzy astronomowie sugeruj ˛a, że radiant ten jest tylko i wyłacznie złudzeniem spowodowanym przez dwa czynniki:
duże prawdopodobiénstwo zarejestrowania radiantu w zenicie i mimowoln ˛a skłonnósć obserwatorów wizualnych do
umieszczania radiantu blisko jasnych gwiazd (w tym przypadku Deneba).

Dokładne badania aktywnościα-Cygnid przeprowadzone na podstawie kilku tysi˛ecy godzin obserwacji wykonanych
w latach 1996-2000 przez obserwatorów polskiej Pracowni Komet i Meteorów (PKiM) silnie sugeruj ˛a jednak, ˙ze w tym
przypadku mamy do czynienia z prawdzimym rojem meteorów. Do takiego wniosku skłania kilka czynników. Przede
wszystkim z obserwacji wizualnych otrzymuje si˛e dobrej jakósci wykres aktywnósci roju (patrz Rys. 1). Dodatkowo
obserwacje teleskopowe, fotograficzne i wideo, które s ˛a bardziej obiektywne od obserwacji wizualnych, daj ˛a pozycję
radiantu, która w granicach błedów zgadza si˛e z tą wyznaczon ˛a z obserwacji wizualnych.

Rys. 1 Wykres aktywnósci rojuα-Cygnid
uzyskany na podstawie obserwacji PKiM w la-
tach 1995-1999.
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Podsumowuj ˛ac, rok 2002 stwarza doskonał ˛a okazję do powiększenia zestawu danych obserwacyjnych obejmuj ˛acych
α-Cygnidy, a przez to daje szanse na powi˛ekszenie naszej wiedzy o tym roju. Dodatkowym czynnikiem skłaniaj ˛acym
do obserwacji jest w miar˛e korzystny układ faz Ksi˛eżyca. W maksimum aktywnósci roju Srebrny Glob b˛edzie w pierw-
szej kwadrze, dzi˛eki czemu zupełnie nie b˛edzie przeszkadzał w obserwacjach pierwszej fazy aktywności roju i jego
maksimum.

3 Pegazydy

Pegazydy to kolejny bardzo interesuj ˛acy rój. Aktywny jest bardzo krótko, od 7 do 15 lipca, przez co kilka niepogodnych
nocy jest w stanie zupełnie zniweczyć jakąkolwiek akcję obserwacyjn ˛a dotycz ˛acą tego roju. Innym niekorzystnym czyn-
nikiem jest fakt, ˙ze radiant roju wschodzi dostatecznie wysoko nad horyzont dopiero około północy. Krótkie lipcowe
noce powoduj ˛a więc, że nawet w przypadku dobrej pogody Pegazydy mo˙zemy obserwowác około dwóch godzin na
dobę. Wszystkio to powoduje, ˙ze nasza wiedza o Pegazydach jest bardzo znikoma.

Wydaje się jednak, ˙ze maksimum aktywnósci roju występuje w okolicach 10 lipca z aktywnością 2-5 meteorów
na godzinę. Radiant Pegazyd ma wtedy współrz˛edneα � 340Æ i δ � �15Æ i charakteryzuje si˛e dobowym ruchem
wynosz ˛acym∆α ��0�8Æ oraz∆δ��0�0Æ.

W tym roku warunki do obserwacji s ˛a wręcz dokonałe, wi˛ec warto je pracowicie wykorzystać. Nów Księżyca
pokrywa się prawie idealnie z momentem maksymalnej aktywności, zatem przez cały okres widoczności roju będziemy
mieli ciemne i bezksi˛eżycowe noce. Jésli pogoda pozwoli, býc może uda si˛e uzyskác pierwszy w historii, dobrej jakósci,
wykres aktywnósci roju.

Pegazydy charakteryzuj ˛a się bardzo szybkimi meteorami, bowiem ich pr˛edkość wej́scia w atmosfer˛e wynosi a˙z 70
km/s.

4 Aquarydy i α-Capricornidy

Prawie przez całe wakacje mo˙zemy obserowác aktywnósć rojów, których sporych rozmiarów radianty le˙zą na ekliptyce
w gwiazdozbiorachKoziorożca i Wodnika. Składaj ˛a sie na nie roje takie jakα-Capricornidy,δ-Aquarydy N i S oraz
ι -Aquarydy N i S. Ze wzgl˛edu na nisk ˛a wysokósć ich radiantów nad horyzontem, w polskich szerokościach geogra-
ficznych, roje te charakteryzuj ˛a się niskimi liczbami godzinnymi i tylko prowadzenie dokładnych obserwacji ze szkico-
waniem tras meteorów na mapach o odwzorowaniu gnomonicznym, pozwala na poprawne zaklasyfikowanie meteorów
wylatujących z okolic konstelacjiKoziorożcai Wodnika.

Pomimo dósć niekorzystnych warunków zwi ˛azanych z pełni ˛a Księżca przypadaj ˛acą 24 lipca, warto szczególn ˛a
uwagę zwrócíc naα-Capricornidy, które charakteryzuj ˛a się bardzo wolnymi i cz˛esto bardzo jasnymi zjawiskami.

5 Perseidy

Pierwsze meteory z roju Perseid mo˙zemy obserwowác już w okolicach 15 lipca. Liczby godzinne na pocz ˛atku okresu
aktywnósci są co prawda niskie, ale powoli rosn ˛a, także pod koniec lipca ka˙zdej godziny mo˙zemy zaobserowác od 5 do
10 meteorów z tego roju.

Perseidy okres swojejświetnósci mają za sob ˛a. W latach 2000-2001 nie obserwowano ju˙z bowiemśladów wysokiego
maksimum zwi ˛azanego z przejściem przez peryhelium komety macierzystej roju - 109P/Swift-Tuttle. Maksimum to, w
połowie lat 90-tych, dawało aktywność rzędu 200-300 zjawisk na godzin˛e.

Nie należy się jednak zniech˛ecác, bo stare maksimum, zwi ˛azane z materiałem wyrzuconym z komety kilkaset lat
temu, tak˙ze potrafi popisywác się aktywnóscią rzędu stu zjawisk na godzin˛e.

Tegoroczne warunki do obserwacji Perseid s ˛a wyjątkowo korzystne. Przede wszystkim w podziwianiu najwy˙zszej
aktywnósci nie przeszkadzał b˛edzie Księżyc. W maksimum, wyst˛epującym co roku w okolicach 12 sierpnia, b˛edzie
tylko cztery dni po nowiu i zachodził b˛edzie tuż po zapadni˛eciu zmroku.

Dodatkowo bardzo zach˛ecająco wyglądają oczekiwane momenty maksimów. Pierwsze z nich, które nie koniecznie
musi się pojawíc, może wyst ˛apić 12 sierpnia o godzinie 20:15 UT. O tej porze w Polsce jest ju˙z ciemno i mo˙zna bez
problemów prowadzíc obserwcje.

Jeszcze lepiej wygl ˛ada sprawa odnośnie starego i pewnego maksimum. Jego spodziewamy si˛e 12 sierpnia o godzinie
22:30 UT. Jest to moment wr˛ecz idealny dla obserwatorów w Polsce. Jeśli więc tylko pogoda dopisze powinniśmy
oczekiwác nawet około 100 zjawisk na godzin˛e!

Warto jeszcze dodać, że maksimum Perseid jest dość szerokie i liczby godzinne rz˛edu małych kilkudziesi˛eciu mete-
orów na godzin˛e możemy obserwowác przez prawie tydzién od 8 do 14 sierpnia.

W połowie sierpnia, wieczorem radiant roju wznosi si˛e na wysokósci około 30 stopni i przez cał ˛a noc zwiększa sw ˛a
wysokósć by oświcie znajdowác się w odległósci zenitalnej nieznacznie wi˛ekszej niż 30 stopni. Nic więc dziwnego, ˙ze
największej liczby Perseid oczekujemy zwykle w godzinach rannych.
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6 κ-Cygnidy

Na przełomie lipca i sierpnia kónczą swą aktywnósć omawiane wczésniejα-Cygnidy. Pałeczk˛e przejmuje wtedy inny
rój z radiantem w gwiazdozbiorzeŁabędzia- κ-Cygnidy. Aktywny jest on prawie przez cały sierpień z maksimum
występującym w okolicach 17 sierpnia. Radiant roju ma wtedy współrz˛edneα � 286Æ i δ� �59Æ i leży na granicy
gwiazdozbiorówŁabędziai Smoka.

Chociaż w obserwacjach przeszkadzać będzie pełnia Ksi˛eżyca występująca 22 sierpnia, naκ-Cygnidy warto zwrócíc
uwagę ze względu na ich wolne i cz˛esto jasne, ˙zółtawe meteory.

7 α-Aurigidy

Na zakónczenie wakacji aktywnóscią swoją popisuje si˛e rój α-Aurigid. Jest on cz˛esto niedoceniany przez obserwato-
rów, którzy po zakónczeniu akcji obserwacyjnej zwi ˛azanej z Perseidami zaprzestaj ˛a pracy. Tymczasemα-Aurigidy, w
maksimum swojej aktywnósci, potrafi ˛a pokazác nawet kilkanáscie meteorów na godzin˛e.

Warunki do obserwacji nie b˛edą najgorsze, chocia˙z w maksimum przypadaj ˛acym w nocy z 31 sierpnia na 1 września,
przeszkadzał b˛edzie Księżyc w ostatniej kwadrze,́swiecący pod radiantem roju, w konstelacjiByka. Z drugiej jednak
strony 1 wrzésnia w 2002 roku wypada w niedziel˛e i dzięki wydłużonym w ten sposób wakacjom mo˙zna podziwiác
maksymaln ˛a aktywnósć α-Aurigid bez szkody dla rozpoczynaj ˛acego si˛e roku szkolnego.

Rój α-Aurigid jest jednak troszk˛e mniej wygodny do obserwacji ni˙z Perseidy. Z samego wieczora radiant roju
znajduje się tylko 10 stopni nad północno-wschodnim horyzontem. Aby doczekać się przyzwoitych liczb godzinnych,
musimy obserwowác w drugiej połowie nocy. Dóswitu radiant roju wzniesie si˛e bowiem na wysokósć aż 70 stopni.

8 Podsumowanie

Podsumowanie najwa˙zniejszych informacji przedstawionych w niniejszym artykule zawiera Tabela I. Mo˙zna w niej
znaleźć okresy aktywnósci, współrzędne radiantów, momenty maksimów, pr˛edkości geocentryczne oraz maksymalne
oczewkiwane liczby godzinne wszystkich aktywnych w wakacje rojów meteorów. Dodatkowo rysunki 2, 3 i 4 przedta-
wiają położenia radiantów wakacyjnych rojów dla poszczególnych nocy.

Rój Współ. Okres Maks. V∞ ZHR
radiantu aktywnósci maks.

Pegazydy 340Æ
�15Æ 07.07 - 15.07 10.07 70 3

α-Cygnidy 303Æ
�45Æ 30.06 - 31.07 17.07 41 3

δ-Aquarydy S 339Æ
�16Æ 12.07 - 19.08 28.07 41 20

α-Capricornidy 307Æ
�10Æ 03.07 - 15.08 30.07 23 4

ι -Aquarydy S 334Æ
�15Æ 25.07 - 15.08 04.08 34 2

δ-Aquarydy N 335Æ
�05Æ 15.07 - 25.08 09.08 42 4

Perseidy 046Æ �58Æ 17.07 - 24.08 12.08 59 100
κ-Cygnidy 286Æ

�59Æ 03.08 - 25.08 17.08 25 3
ι -Aquarydy N 327Æ

�06Æ 11.08 - 31.08 20.08 31 3
α-Aurigidy 084Æ

�42Æ 24.08 - 05.09 01.09 66 10

Rys. 2 Ruch
radiantów Perseid i
α-Aurigid. Dodat-
kowo zaznaczono ruch
radiantu rojuδ-Aurigid
aktywnego we wrze-
śniu i październiku
i nieomawianego w
teḱscie.
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Rys. 3 Ruch radiantówα-Cygnid i κ-Cygnid.

Rys. 4 Ruch radiantów Pegazad (JPE),δ-Aquaryd N i S (NDA i SDA), ι -Aquaryd Ni S (NIA i SIA) orazα-
Capricornid (CAP).

Arkadiusz Olech

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA IMC FROMBORK 2002

Jak już pewnie wszyscy czytelnicyCyrqlarza wiedzą, w tym roku międzynarodowa konferencjaIMO odbędzie
się we Fromborku. Wszyscy ci, którzy chc ˛a w niej wziąć udział, musz ˛a wypełníc zamieszczony na nast˛epnej stronie
formularz (może býc jego ksero) i przesłác go na niżej podany adres. Zach˛ecamy wszystkich serdecznie do aktywnego
udziału w konferencji. Mile widziane b˛edą własne referaty i opracowania. Jeśli ktoś czuje się na siłach (wykład musiałby
być przedstawiony w j˛ezyku angielskim) to prosimy o kontakt zZarządem. Pomożemy przy wyborze tematu prelekcji,
w dostarczeniu do niej odpowiednich danych do analizy, a tak˙ze rad ˛a jak takie wyst ˛apienie przygotowác. Oczywíscie
można zgłaszác się także bez ch˛eci wygłoszenia referatu. Jednocześnie informujemy, i˙z z decyzj ˛a można wstrzymác się
do pocz ˛atku wakacji, gdy˙z Zarządzabiega o dofinanosowanie polskich uczestników konferencji. Jeśli te próby powiod ˛a
się, koszt udziału dla współpracowników PKiM b˛edzie niższy niż 100 EURO.

Pieniądze nale˙zy wpłacíc na konto: Postbank Berlin (bank code: 100 100 10), nr konta: 547234-107,
na rzecz: Ina Rendtel, Mehlbeerenweg 5, D-14469 Potsdam, Germany.
Istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na raty. 50 EURO nale˙zy wówczas wpłacíc na powyższe konto, a drugie 50

EURO po przyje´zdzie na konferencje. Niewykluczone, ˙ze te drugie 50 EURO zostanie pokryte właśnie przez sponsorów.
Zapraszamy zatem serdecznie do udziału w IMC we Fromborku.

Zarząd
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Registration Form

Each individual participant should fill out a form and return it to Ina Rendtel,
Mehlbeerenweg 5, D-14469 Potsdam, Germany, as soon as possible.

Your registration will be guaranteed only after Ina Rendtel has received the mi-
nimum prepayment of 50 EURO. If you wish to participate, but cannot yet decide,
simply return this form with the proper option checked to stay on the mailing list
for further circulars.

Name: ____________________________________Birth date: _______________

Address: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Phone: _________________ Fax: _____________ Email: ____________________

� wishes to register for the 2002 IMO from September 26 to 29;

� intends to participate, cannot yet register, but wishes to stay on the mailing list.

I intend to travel by _____________, together with ___________________

Additional requests:

� I need travel information from __________________ to Frombork

� I wish to stay in Poland before or after the IMC and require additional informa-
tion regarding this matter.

For participants wishing to contribute to the program:

Lecture: ____________________________________________________________

Duration: ______min Required equipment: ______________________________

Workshop or discussion: _____________________________________________

Poster presentation: _________________________________ Space: ______m2

Either the entire fee of 100 EURO or a prepayment of at least 50 EURO should
be sent to the treasurer, Ina Rendtel. Participants paying only 50 EURO have to pay
the remaining 50 EURO upon arrival in Frombork.
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WAKACYJNE OBOZY ASTRONOMICZNE

W tym roku odbędzie się tylko jeden typowy Obóz Astronomiczny Pracowni Komet i Meteorów. Jego termin to 1-18
sierpnia br. Tradycyjnie b˛edzie miał miejsce w Stacji Obserwacyjnej UW w Ostrowiku. Zgłoszenia prosimy nadsyłać
do 10 lipca br. na adres: Mariusz Wiśniewski, ul. Afrykánska 10/8 03-966 Warszawa, b ˛adź poczt ˛a elektroniczn ˛a na
adrespkim@astrouw.edu.pl. Więcej szczegółów na temat tego obozu w nast˛epnym numerzeCyrqlarza.

Nie oznacza to jednak, ˙ze jest to jedyny obóz na, którym w te wakacje b˛edzie mo˙zna w większym gronie i w
dobrych warunkach prowadzić obserwacje meteorów. Jest szansa, ˙ze w lipcu w Ostrowiku równie˙z odbędzie się Obóz
Astronomiczny, ale b˛edzie miał now ˛a, otwart ˛a formułę. Poniewa˙z nie jest mo˙zliwy zwrot kosztów podró˙zy dla jego
uczestników, nie ma obowi ˛azku stawienia si˛e pierwszego dnia, ani przebywania na nim dwóch tygodni. Ch˛etni będą
mogli przyjechác i wyjechác kiedy będą chcieli. Musz ˛a jedynie do 10 czerwca zadeklarować chęć przyjazdu w lipcu do
Ostrowika i podác termin w jakim chc ˛a tam przebywác. Zgłoszenia prosimy przesyłać na podane wy˙zej adresy. Czas, w
którym obóz odb˛edzie się, nie jest́scísle okréslony, gdyż zależy od tego na jakie terminy zgłosz ˛a się chętni. Preferowany
okres to oczywíscie okolice nowiu Ksi˛eżyca czyli np. od 3 do 20 lipca (nów wypada 10 lipca).

Inną alternatyw ˛a są obozy organizowane przez Piotrka Nawalkowskiego w Sopotni Wielkiej. W tym roku POLARIS
ma zamiar zorganizować cztery obozy, z których dwa odb˛edą się w wakacje (lipiec i sierpién). Zapewniony b˛edzie zwrot
kosztów podró˙zy oraz zakwaterowanie. Swoje zgłoszenia lub pytania odnośnie tych obozów mo˙zna kierowác na adres:

Piotr Nawalkowski, skr. poczt. 12, 41-214 Sosnowiec lub34077@inetia.pl
Zarząd

DANE DO OBSERWACJI

1 Meteory

Lirydy kwietniowe

Rój Liryd jest pierwszym aktywniejszym rojem po ponad trzymiesi˛ecznej posusze wyst˛epującej co roku w I kwartale.
Nic więc dziwnego, ˙ze cieszy si˛e on sporym powodzeniem wygłodniałych wysokiej aktywności obserwatoróww. W
tym roku maksimum ma wyst ˛apić 22 kwietnia o godz. 10:30 UT, a wi˛ec w czasie niekorzystnym dla obserwatorów w
Polsce. Kolejn ˛a niedogodnóscią będzie Księżyc, który 20 kwietnia znajdzie si˛e w I kwadrze.

Nie ma jednak co załamywać rąk. Księżyc będzie się bowiem znajdowác wiele dziesi ˛atek stopni od samego radiantu
roju. Ponadto Lirydy znane s ˛a ze swojej nieprzewidywalnósci. Zwykle w maksimum aktywnósci ZHRy wynosz ˛a
około 15. Nie jest to jednak reguł ˛a. W 1982 roku obserwatorzy w USA odnotowali maksimum o wysokości aż 90.
W roku 1996 maksimum o aktywności utrzymującej się na poziomie od 15 do 20 ZHR trwało, a˙z 8 do 12 godzin.
Jeszcze lepiej Lirydy wypadły w latach 1999 i 2001, kiedy to maksima trwały blisko dob˛e, a maksymalne zanotowane
ZHRy osiągnęły poziom 33. Jak widác, mimio świecącego Księżyca i niepomýslnych przewidywán co do momentu
wystąpienia maksimum, warto poobserwować tegoroczne Lirydy, gdy˙z po raz kolejny mog ˛a sprawíc niespodziank˛e.

Lacertydy

O tym roju donosilísmy już w Cyrqlarzudwukrotnie. W numerze 140 naszego biuletynu Arek Olech donosił, i˙z w
pierwszych dniach czerwca 2000 roku odnotował ZHRy na poziomie 7-8. Meteory wydawały si˛e dość szybkie (V∞ � 50
km/s) i wylatywały z pogranicza gwiazdozbiorówŁabędziai Jaszczurki(α � 333Æ, δ� �43Æ). Dane te oparte były o
22 potencjalne zjawiska nale˙zące do roju Lacertyd, wiec mogły si˛e sporo ró˙zni ć od rzeczywistósci.

Bardzej szczegółowe opracowanie tego roju przeprowadził Aleksander Trofimowicz (Cyrqlarz no. 154). Z jego
analizy danych, pochodz ˛acych z pięciu sezonów obserwacyjnych (1996-2000), wynika, ˙ze Lacertydy maj ˛a nieco inne
położenie na niebieα � 318Æ orazδ� �45Æ. Otrzymana z tych wyliczén prędkósć geocentryczna roju tak˙ze uległa
zmianie i wynosiV∞ � 35 km/s.

Poniewa˙z nie mamy pewnósci co do istnienia tego roju, nie uwzgl˛edniamy go w raportach. Jedynym sposobem na
potwierdzenie lub zaprzeczenie jego aktywności, jest wykonanie jak najwi˛ekszej liczby obserwacji ze szkicowaniem w
dniach 25 maja – 10 czerwca. 3 czerwca Ksi˛eżyc znajdzie si˛e w III kwadrze i znajdzie si˛e w gwiazdozbiorzeWodnika.
Nie będzie zatem tak ´zle, bowiem Księżyc wschodzíc będzie dopiero w drugiej połowie nocy i do brzasku znajdować
się będzie nisko nad horyzontem. Ponadto odległość kątowa między pozycj ˛a Księżyca, a domnieman ˛a pozycj ˛a Lacertyd
będzie znacz ˛aca. Dzięki tym czynnikom ksi˛eżycoweświatło nie będzie zbytnio utrudniác nam obserwacji. Zach˛ecamy
zatem wszystkich do wyjścia na obserwacje i maksymalnego wykorzystania pogodnych czerwcowych nocy!

Lirydy czerwcowe

Kolejny ciekawy rój, którego nie uwzl˛ednia w swojej líscie IMO. Był on wyra´znie aktywny w latach 60-tych i 70-
tych zeszłego wieku, ale po´zniej jego aktywnósć spadła prawie do zera. W roku 1996 wielu obserwatorów naświecie
(w tym także z PKiM) niezale˙znie od siebie donosiło o zaobserwowaniu kilku meteorów z tego roju. Lata 1997-1999
nie dały już tak jednoznacznych wyników.
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Poniewa˙z rój ten aktywny jest w dniach 11–21 czerwca z maksimum wyst˛epującym 16 czerwca, to w tym roku
układ faz Księżyca jest równie pomýslny jak w roku ubiegłym. I kwadra wypada 18 czerwca, wi˛ec w pierwszym
okresie aktywnósci oraz w czasie samego maksimum Ksi˛eżyc będzie zachodził jeszcze przed północ ˛a.

Radiant roju w maksimum aktywności ma współrz˛edneα � 278Æ i δ� �35Æ (dryf ∆α � �0�8Æ i ∆δ� �0�0Æ), a
meteory charakteryzuj ˛a się średni ˛a prędkósciąV∞ � 31 km/s.

Bootydy czerwcowe

Wybuch aktywnósci Bootyd czerwcowych w roku 1998 spowodował, ˙ze rój ten powrócił do listy rojów uznawanych
przez IMO. Chocia˙z w latach 1999-2001 jego aktywność była znów prawie zerowa, zupełnie niespodziwany wybuch z
roku 1998 uczy nas, ˙ze warto póswięcác czas na obserwacje tego roju.

Bootydy czerwcowe aktywne s ˛a od 26 czerwca do 2 lipca. Maksimum w tym roku ma wyst ˛apić 27 czerwca o
godzinie 13:30 UT. Czas jest wi˛ec niekorzystny dla obserwatorów w Polsce. Ponadto pełnia Ksi˛eżyca wypadaj ˛aca
24 czerwca utrudni znacznie obserwacje. Ale jak wspomnieliśmy wczésniej, rój ten jest tak nieprzewidywalny, ˙ze
szkoda byłoby przegapić jakiś wybuch aktywnósci. Obserwacje takiego wybuchu byłyby bardzo cenne, gdy˙z zapewne
większósć obserwatorów náswiecie zrezygnuje z obserwacji, z powodu właśnie pełni.

Radiant roju w maksimum ma współrz˛edneα � 224Æ i δ��48Æ (dryf ∆α ��0�4Æ i ∆δ��0�2Æ), a same meteory
są zjawiskami bardzo wolnymi (V∞ � 14 km/s) i przez to łatwo je odró˙znić od meteorów sporadycznych.

Roje wiosenno-letnie

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

Lirydy 271Æ �34Æ 16.04 - 25.04 22.04 �1�1 �0�0 49 15
α-Bootydy 218Æ

�19Æ 14.04 - 12.05 27.04 �0�9 �0�1 20 � 3
η-Aquarydy 338Æ

�01Æ 19.04 - 28.05 06.05 �0�9 �0�4 66 60
Sagittaridy 247Æ �22Æ 15.04 - 15.07 20.05 poniżej 30 5
Lirydy VI 278Æ

�35Æ 11.06 - 21.06 16.06 �0�8 �0�0 31 2
BootydyVI 224Æ

�48Æ 26.06 - 02.07 27.06 �0�4 �0�2 18 zm.

Sagittaridy: 15 IV α � 224Æ δ��17Æ, 20 IV α � 227Æ δ��18Æ, 25 IV α � 230Æ δ��19Æ, 30 IV α � 233Æ δ�
�19Æ, 05 V α � 236Æ δ��20Æ, 10 V α � 240Æ δ��21Æ, 20 V α � 247Æ δ��22Æ, 30 V α � 256Æ δ��23Æ,
10 VI α � 265Æ δ��23Æ, 20 VI α � 275Æ δ��23Æ, 30 VI α � 284Æ δ��23Æ, 10 VII α � 293Æ δ��22Æ, 15
VII α � 298Æ δ��21Æ.

Rys. 5 Powyżej mapki z pozycj ˛a Liryd kwietniowych (po lewej) i czerwcowych (po prawej).
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Rys. 6 Powyżej mapka z pozycj ˛aη-Aquaryd

2 Komety

Obecnie w zasi˛egu amatorskiego sprz˛etu optycznego s ˛a aż 5 komet. Do trójki widocznych dotychczas ( Ikeya-Zhang,
WM1 (LINEAR) i OG108 (LONEOS)), doł ˛aczyły jeszcze komety C/2002 E2 (Snyder-Murakami) i C/2002 F1 (Utsu-
nomiya). W nocy z 11/12 marca br. pierwsz ˛a z nich odkryło niezale˙znie dwóch obserwatorów Doug Snyder (USA)
i Shigeki Murakami (Japonia). Co ciekawe ten pierwszy dokonał odkrycia przy pomocy swojego 50cm teleskopu z
149 krotnym powiększeniem! W czasie odkrycia kometa miała jasność 13 mag. Kilka dni pó´zniej, o świcie 18 marca
br. japónski poszukiwacz komet Syogo Utsunomiya odkrył kolejn ˛a kometę. Miała ona jasnósć 10 mag iśrednicę 1’.
C/2002 F1 (Utsunomiya) nie jest łatwym obiektem do obserwacji. Mimo, i˙z jej jasnósć jest duża, to niskie poło˙zenie
nad horyzontem mo˙ze utrudníc jej lokalizację.

Jak widác, ostatnie dwa odkrycia komet przypadły w udziale ludziom. Nie popisały si˛e tym razem automatyczne
przeglądy nieba, które przegapiły tak jasny obiekt jak C/2002 F1 (Utsunomiya). Okazuje si˛e zatem, i˙z zbyt pochopne
były twierdzenia o wykluczeniu miłósników astronomii z konkurencji w poszukiwaniu nowych komet. Taki stan rzeczy
napawa optymizmem rzesze ”komeciarzy” na całymświecie. Jest jeszcze szansa na to, aby uświetníc nazwę komety
swoim nazwiskiem.

Wszystkie 5 komet oddala si˛e już od Słónca. Najdłu˙zej będziemy mogli si˛e cieszýc tą najjásniejsz ˛a, czyli Ikeya-
Zhang. Śmiało można ją nazwác komet ˛a tej wiosny. Z obserwacji wizualnych wynika, ˙ze jej maksymalna jasność
osiągnęła nawet 3.2 mag! Pod koniec roku dowiemy si˛e czy dzięki swej sporej jasnósci zostanie komet ˛a roku. Tuż za
nią plasuje si˛e kometa Utsunomiya, której oceny jasności osiągnęły 4.2 mag. Doprawdy tegoroczna wiosna stoi pod
znakiem komety. Miejmy jednak nadziej˛e, że niebiosa b˛edą jeszcze łaskawsze, i do końca roku zéslą w okolice Słónca
jeszcze jásniejsz ˛a gwiazdę z warkoczem. Czego sobie i Wam serdecznie ˙zyczę.

Na następnych stronach znajdziecie efemerydy wszystkich obecnie widocznych (przez sprz˛et amatorski) komet na
naszym niebie.

Marcin Gajos
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C/2002 E2 (Snyder-Murakami)

T0 � 2002�02�21�7752 UT
q� 1�466275 ω� 9�0203Æ i � 92�5450Æ

e� 1�0 Ω� 244�5785Æ

Efemeryda

Data Współrzędne (2000.0) ∆ r Elong. mag.
2002 α δ [AU] [AU] [Æ]

Kwiecień 21 19h25�85m
�46Æ27�3� 1.410 1.679 86.4 10.5

Kwiecień 26 19h26�11m
�52Æ02�5� 1.449 1.713 86.5 10.6

Maj 01 19h24�88m
�57Æ14�0� 1.498 1.749 86.2 10.8

Maj 06 19h21�67m
�61Æ59�1� 1.555 1.787 85.5 11.0

Maj 11 19h15�81m
�66Æ16�3� 1.621 1.826 84.5 11.2

Maj 16 19h06�4m
�70Æ04�7� 1.692 1.867 83.3 11.4

Maj 21 18h52�1m
�73Æ23�7� 1.767 1.908 81.9 11.5

Maj 26 18h31�2m
�76Æ12�5� 1.846 1.951 80.4 11.7

Maj 31 18h01�7m
�78Æ29�1� 1.926 1.995 78.8 11.9

Czerwiec 05 17h22�3m
�80Æ10�3� 2.008 2.040 77.2 12.1

Czerwiec 10 16h34�1m
�81Æ13�0� 2.090 2.086 75.7 12.3

Czerwiec 15 15h42�6m
�81Æ37�0� 2.171 2.132 74.2 12.5

C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)

T0 � 2002�03�18�9833 UT
q� 0�507085 ω� 34�6718Æ i � 28�1217Æ

e� 0�990027 Ω� 93�3677Æ

Efemeryda

Data Współrzędne (2000.0) ∆ r Elong. mag.
2002 α δ [AU] [AU] [Æ]

Kwiecień 21 22h09�41m
�60Æ07�1� 0.423 0.899 63.4 4.7

Kwiecień 26 20h39�78m
�61Æ26�5� 0.408 0.984 75.1 5.0

Maj 01 19h10�11m
�58Æ52�4� 0.405 1.068 87.4 5.3

Maj 06 17h59�70m
�53Æ10�0� 0.416 1.153 99.5 5.7

Maj 11 17h10�67m
�45Æ56�9� 0.440 1.236 110.7 6.1

Maj 16 16h37�20m
�38Æ31�3� 0.479 1.319 120.4 6.6

Maj 21 16h13�96m
�31Æ36�6� 0.529 1.401 128.0 7.1

Maj 26 15h57�48m
�25Æ30�1� 0.591 1.482 133.3 7.6

Maj 31 15h45�62m
�20Æ14�4� 0.662 1.562 136.5 8.0

Czerwiec 05 15h37�05m
�15Æ44�9� 0.741 1.640 137.7 8.5

Czerwiec 10 15h30�94m
�11Æ55�1� 0.828 1.718 137.2 8.9

Czerwiec 15 15h26�72m
�08Æ38�0� 0.922 1.794 135.7 9.4

Czerwiec 20 15h23�99m
�05Æ48�0� 1.021 1.870 133.3 9.8

Czerwiec 25 15h22�47m
�03Æ20�2� 1.125 1.944 130.4 10.1

Czerwiec 30 15h21�92m
�01Æ10�6� 1.234 2.018 127.1 10.5

Lipiec 05 15h22�19m
�00Æ44�1� 1.348 2.091 123.7 10.9

Lipiec 10 15h23�15m
�02Æ26�4� 1.465 2.163 120.2 11.2

Lipiec 15 15h24�70m
�03Æ58�4� 1.585 2.234 116.6 11.5

Lipiec 20 15h26�76m
�05Æ21�6� 1.709 2.304 113.0 11.8

Lipiec 25 15h29�25m
�06Æ37�4� 1.835 2.373 109.3 12.1

Lipiec 30 15h32�13m
�07Æ46�8� 1.963 2.442 105.7 12.3
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C/2000 WM1 (LINEAR)

T0 � 2002�01�22 UT
q� 0�555330 ω� 276�7731Æ i � 72�5520Æ

e� 1�000262 Ω� 237�8958Æ

Efemeryda

Data Współrzędne (2000.0) ∆ r Elong. mag.
2002 α δ [AU] [AU] [Æ]

Kwiecień 21 18h47�59m
�17Æ18�3� 1.287 1.790 102.0 10.6

Kwiecień 26 18h38�78m
�20Æ40�7� 1.312 1.865 106.4 10.8

Maj 01 18h28�95m
�23Æ47�3� 1.343 1.939 110.4 11.0

Maj 06 18h18�21m
�26Æ35�4� 1.381 2.013 113.9 11.2

Maj 11 18h06�74m
�29Æ02�7� 1.425 2.085 116.8 11.5

Maj 16 17h54�75m
�31Æ07�7� 1.477 2.157 119.1 11.7

Maj 21 17h42�53m
�32Æ49�8� 1.535 2.228 120.7 11.9

C/2001 OG108 (LONEOS)

T0 � 2002�03�15�2073 UT
q� 0�994084 ω� 116�4178Æ i � 80�2456Æ

e� 0�925265 Ω� 10�5554Æ

Efemeryda

Data Współrzędne (2000.0) ∆ r Elong. mag.
2002 α δ [AU] [AU] [Æ]

Kwiecień 21 09h18�13m
�56Æ57�1� 0.563 1.162 91.2 10.4

Kwiecień 26 09h25�46m
�43Æ10�4� 0.603 1.205 93.6 10.7

Maj 01 09h30�50m
�31Æ32�0� 0.671 1.250 94.2 11.1

Maj 06 09h34�71m
�22Æ12�8� 0.759 1.299 93.5 11.5

Maj 11 09h38�60m
�14Æ52�5� 0.861 1.349 91.9 12.0

Maj 16 09h42�41m
�09Æ04�0� 0.972 1.401 89.9 12.4

C/2002 F1 (Utsunomiya)

T0 � 2002�04�23�46 UT
q� 0�45854 ω� 124�093Æ i � 78�800Æ

e� 1�000000 Ω� 288�167Æ

Efemeryda

Data Współrzędne (2000.0) ∆ r Elong. mag.
2002 α δ [AU] [AU] [Æ]

Kwiecień 21 02h02�30m
�32Æ50�9� 1.187 0.441 21.2 5.3

Kwiecień 26 02h58�36m
�30Æ42�6� 1.223 0.446 20.2 5.4

Maj 01 03h44�24m
�26Æ32�8� 1.279 0.485 20.4 5.9

Maj 06 04h19�59m
�21Æ37�5� 1.346 0.551 21.5 6.6

Maj 11 04h47�00m
�16Æ44�1� 1.421 0.630 23.0 7.3

Maj 16 05h09�02m
�12Æ11�9� 1.499 0.718 24.7 7.9

Maj 21 05h27�43m
�08Æ05�3� 1.578 0.808 26.4 8.6

Maj 26 05h43�37m
�04Æ22�7� 1.658 0.900 28.1 9.1

Maj 31 05h57�56m
�01Æ01�1� 1.736 0.992 29.7 9.7

Czerwiec 05 06h10�47m
�02Æ03�1� 1.813 1.083 31.2 10.1

Czerwiec 10 06h22�44m
�04Æ53�0� 1.889 1.172 32.8 10.6

Czerwiec 15 06h33�66m
�07Æ31�3� 1.963 1.260 34.2 11.0

Czerwiec 20 06h44�29m
�10Æ00�2� 2.035 1.347 35.7 11.3

Czerwiec 25 06h54�44m
�12Æ21�5� 2.105 1.432 37.1 11.7


