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Drodzy Czytelnicy,
XXI Seminarium Pracowni Komet i Meteorówmiało miejsce na pocz ˛atku marca i ponownie odmłodziło ono skład

Zarządu Pracowni. Now ˛a — kolorową szatę graficzn ˛a — zyskał nasz biuletynCYRQLARZ. Oficjalnie poszerzono
kolegium edytorskie o redaktora technicznego — t ˛a funkcję pełni od teraz Krzysztof Mularczyk. Jednak˙ze wkład do
tego numeru maj ˛a wszystkie osoby wymienione w stopce redakcyjnej. W ich imieniu zapraszam do przeczytania naj-
nowszych podsumowań prac obserwacyjnych wykonanych przez współpracowników PKiM.
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NOWOŚCI

SEDNA NIE MA DU ŻEGO KSI ĘŻYCA
Arkadiusz Olech

/6.04, Warszawa (PAP)/ Najnowsze obserwacje wskazuj ˛a na to, ˙ze Sedna rotuje z okresem 10 godzin, a nie 20 dni,
jak sądzono wczésniej. Założenie o istnieniu du˙zego księżyca spowalniaj ˛acego jej rotacj˛e nie jest więc potrzebne —
informują strony internetoweHarvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Planetoida Sedna — najdalszy i najprawdopodobniej najwi˛ekszy dotychczas znany członek pasa Kuipera — została
odkryta w marcu 2004 roku przez zespół astronomów kierowany przez M. Browna zCalifornia Institute of Technology.
O odkryciu tym poinformowano w dniu 15 marca zeszłego roku na specjalnej konferencji prasowej zwołanej przez
NASA. Na obrazku Sedny, b˛edącym artystyczn ˛a wizją planetoidy, który został doł ˛aczony do notki prasowej o odkryciu,
Sedna miała swój własny ksi˛eżyc. Była przez to bardzo podobna do układu Pluton — Charon.

Księżyc ten nie pojawił si˛e przypadkiem. Obserwacje grupy Browna pokazywały bowiem, ˙ze Sedna rotuje wyj ˛atkowo
wolno wykonując jeden obrót w ci ˛agu ponad 20 dni. Astronomowie prawie na 100% byli przekonani, ˙ze przyczyn ˛a tej
wolnej rotacji jest ksi˛eżyc i dlatego pojawił si˛e on na rysunku doł ˛aczonym do notki prasowej.

Sedna porusza si˛e po bardzo wydłu˙zonej orbicie, oddalaj ˛ac się od Słońca na 500 jednostek astronomicznych i zbli˙za-
jąc się do niego na ponad 80 j.a. Pełny obieg dookoła naszej dziennej gwiazdy zajmuje jej 10 tysi˛ecy lat. Dla porównania
Pluton robi to w 248 lat.

Nowe obserwacje wykonane przez Scotta Gaudiego, Krzysztofa Z. Stanka i ich współpracowników zHarvard-
Smithsonian Center for Astrophysics(CfA) wyjaśniły sytuację tajemniczego ksi˛eżyca Sedny. Sedna była bowiem ob-
serwowana przy pomocy 6.5-metrowego teleskopu MMT na Mount Hopkins w Arizonie. Zebrane dane jasno wskazuj ˛a,
że najbardziej prawdopodobnymokresem rotacji jest okres 10 godzin. Dane na pewno wykluczaj ˛a okresy rotacji dłu˙zsze
niż 10 dni i krótsze ni˙z 5 godzin. Sedna nie rotuje wi˛ec wyjątkowo wolno i nie trzeba postulować istnienia spowalnia-
jącego jej rotacj˛e księżyca.

Krzysztof Z. Stanek jest urodzonym w Sandomierzu polskim astronomem pracuj ˛acym obecnie w USA. Studia ma-
gisterskie odbył on wObserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a doktoryzował si˛e w Princeton
Universityw USA. Od 1996 roku pracuje wHarvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

NIE TAKI SZYBKI
Arkadiusz Olech

/9.03, Warszawa (PAP)/ Krater meteorytowy w Arizonie powstał dzi˛eki ciału, które uderzyło w Ziemi˛e z prędkością
12 kilometrów na sekund˛e. To wyraźnie mniej, niż pokazywały dotychczasowe badania — informuje najnowszy numer
NATURE.

Krater meteorytowy Diablo w Arizonie był pierwsz ˛a ziemsk ˛a struktur ˛a, którą jednoznacznie uznano za wynik ude-
rzenia ciała kosmicznego. Nic wi˛ec dziwnego, ˙ze jest on jednym z najlepiej zbadanych kraterów w historii. Wcześniejsze
oceny prędkósci, z jaką intruz uderzył w Ziemi˛e zawierały si˛e od 9.4 do 20 kilometrów na sekund˛e. Z tym,że wszystkie
najnowsze badania sugerowały pr˛edkósci bliskie górnemu limitowi tego zakresu. W najnowszym numerze NATURE H.J.
Melosh i G.S Collins zLunar and Planetary Laboratory z University of Arizonapublikują pracę świadcz ˛acą o tym,że
prędkósć ta powinna býc w okolicach 12 kilometrów na sekund˛e.

Melosh i Collins używają nowego modelu, ˙zeby lepiej opisác zachowanie si˛e meteoroidu w atmosferze, jego frag-
mentację i uderzenie. Według ich scenariusza, ciało wchodz ˛ac w nasz ˛a atmosfer˛e zmniejszało swoj ˛a prędkość. Na
wysokósci 14 kilometrów císnienie wygenerowane przed nim stało si˛e tak duże, że doprowadziło do fragmentacji.
Podział na cz˛eści spowodował znaczne zwi˛ekszenie powierzchni, na któr ˛a mogła oddziaływác hamuj ˛aco atmosfera i
przez to dalsze zwolnienie pr˛edkósci całej chmury odłamków.

Na wysokósci 5 kilometrów chmura rozszerzyła si˛e do rozmiarów a˙z 200 metrów i miała pr˛edkość 13 kilometrów na
sekundę. Na tej wysokósci największe znaczenie dla całego zjawiska miał ju˙z największy fragment meteoroidu o masie
wynosz ˛acej połowę pocz ˛atkowej masy ciała. Obiekt ten uderzył ostatecznie w powierzchni˛e naszej planety z pr˛edkością
12 kilometrów na sekund˛e, wyzwalaj ˛ac energi˛e odpowiadaj ˛aca wybuchowi 2.5 megatony trotylu.

Tak mała prędkósć uderzenia jest niewystarczaj ˛aca,żeby stopíc duże ilości skały i tłumaczy doskonale małe ilości
stopionego materiału znalezionego w kraterze.
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RELACJE I SPRAWOZDANIA

XXI SEMINARIUM I VII WALNE ZGROMADZENIE PKIM
Ewa Zegler

W dniach 4–7 marca bie˙zącego roku w Warszawie odbyło si˛e XXI Seminarium Pracowni Komet i Meteorów, w
trakcie którego miało tak˙ze miejsceVIII Walne Zgromadzenie PKiM. Dzięki uprzejmósci dyrekcjiCentrum Astrono-
micznego im. Mikołaja Kopernika(CAMK) udostępniono nam pokoje hotelowe i sal˛e wykładową. Lista zgłoszonych
uczestników liczyła ponad 50 osób, przy czym nie wszyscy byli na całym Seminarium.

Piątkowy wieczór 4 marca był w zasadzie przeznaczony na dojazd i zakwaterowanie wCAMK-u. Na zbiórce w
kultowym już miejscu na Dworcu Centralnym pojawiło si˛e niewiele osób. Ich subordynacja została jednak nagrodzona
— Mirek Krasnowski zaoferował si˛e bowiem przewie´zć swoim autem co wi˛eksze nasze baga˙ze do CAMK. Wieczorem,
po kolacji, odbyło si˛e spotkanie, które — gdyby nie fakt, ˙ze nie wszyscy wzi˛eli w nim udział — okréslić można byłoby
mianem zapoznawczego, poł ˛aczone z degustacj ˛a dostarczonych przez Krzyśka Hełminiaka oryginalnych torúnskich
pierników. Najwytrwalsi przedłu˙zyli spotkanie owe do tzw. wczesnych godzin porannych, poświęcając się głównie
podziwianiu zdjęć Darka Dorosza i dyskusjom na tematy wszelakie.

Oficjalne otwarcieXXI Seminariumnast ˛apiło w sobotnie przedpołudnie. Pierwszym referatem była prezentacja ak-
tualnego stanuPolish Fireball Network, której dokonał dr Arkadiusz Olech. Arek omówił dotychczasowe osi ˛agnięcia
polskiej sieci bolidowej, jak równie˙z plany jej dalszej rozbudowy. Po przerwie prof. Paweł Haensel opowiedział o bu-
dowie i ewolucji gwiazd neutronowych oraz supernowych. W kolejnym wykładzie mgr Grzegorz Stachowski przybli˙zył
działanie kamer CCD i przedstawił ich zastosowanie w obserwacjach astronomicznych.

Kolejnym punktem programu byłoVIII Walne Zgromadzenie PKiM, które najpierw zaj˛eło się kwesti ˛a udzielenia
absolutorium ust˛epującemu Zarz ˛adowi. Każdy z jego członków krótko podsumował swoj ˛a działalnósć w latach 2003–
2005. Nad liczeniem głosów czuwali Arek Olech i Darek Dorosz, samo zaś głosowanie odbyło si˛e w sposób tajny.
Ostatecznie cały Zarz ˛ad absolutorium otrzymał. Szczegóły — poni˙zej:

• Mariusz Wísniewski (sekcja wideo): 26 za, 0 przeciw, 0 wstrzymuj ˛acych

• Krzysztof Mularczyk (sekcja wizualna): 23 za, 1 przeciw, 2 wstrzymuj ˛acych

• Mirosław Należyty (redaktor CYRQLARZ-a): 10 za, 5 przeciw, 12 wstrzymuj ˛acych

• Konrad Szaruga (sekcja teleskopowa): 10 za, 5 przeciw, 12 wstrzymuj ˛acych

• Karol Fietkiewicz (sekcja radiowa): 24 za, 0 przeciw, 1 wstrzymuj ˛acy

• Andrzej Skoczewski (sekretarz, webmaster): 19 za, 3 przeciw, 5 wstrzymuj ˛acych

• Piotr Kędzierski (sekcja fotograficzna): 11 za, 5 przeciw, 10 wstrzymuj ˛acych

• Kamil Złoczewski (prezes): 23 za, 3 przeciw, 1 wstrzymuj ˛acych

Następnie wybrano nowe władze PKiM, które b˛edą przez najbli˙zsze 2 lata koordynowały działalność naszej organi-
zacji. Tym razem w roli komisji skrutacyjnej wyst ˛apili Darek Dorosz i Michał Jurek. Dodać należy, iż w trakcie dyskusji
padł również wniosek o zlikwidowanie funkcji prezesa. W wyniku głosowania (4 za, 22 przeciw, 0 wstrzymuj ˛acych)
wniosek został odrzucony. Wi˛ekszósć kandydatów w kilku słowach opowiedziała o swoich planach działalności.

A oto wyniki wyborów:

• wiceprezes sekcji wideo — Mariusz Wiśniewski: 24 za, 1 przeciw, 1 wstrzymuj ˛acy

• wiceprezes sekcji wizualnej — Ewa Zegler: 13 głosów, Krzysztof Mularczyk: 9 głosów, 5 wstrzymuj ˛acych

• redaktor CYRQLARZ-a — Kamil Złoczewski: 17 głosów, Krzysztof Mularczyk: 9 głosów

(ostatecznie ustalono, i˙z obaj będą współpracowác przy tworzeniu CYRQLARZ-a)

• wiceprezes sekcji teleskopowej — Konrad Szaruga: 18 za, 1 przeciw, 8 wstrzymuj ˛acych

• wiceprezes sekcji radiowej — Karol Fietkiewicz: 25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymuj ˛acy

• sekretarz i webmaster — Andrzej Skoczewski: 18 głosów, Kamil Złoczewski: 5 głosy, Piotr K˛edzierski 3 głosy,
1 wstrzymuj ˛acy, 1 głos niewa˙zny
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• wiceprezes sekcji fotograficznej — PrzemysławŻołądek: 24 za, 3 wstrzymuj ˛acych

• prezes — Radosław Poleski: 20 za, 4 przeciw, 4 wstrzymuj ˛acych

Później wykonane zostało jeszcze wspólne pami ˛atkowe zdjęcie uczestników; wieczór zaś przeznaczono na szkolenie
osób chc ˛acych włączýc się w działalnósć Polish Fireball Network. Mgr Mariusz Wísniewski wyjásnił zainteresowanym
obsługę stanowiska wideo i sposób wst˛epnej redukcji danych przy u˙zyciu programu METREC.

Na zdjęciu: w górnym rz˛edzie od lewej: Piotr Nawalkowski, Piotr K˛edzierski, Mariusz Wi´sniewski, Dagmara Oszkiewicz,
PrzemysłaẇZołądek, Michał Jurek, Ewa Zegler, Kamila Glinkowska, Filip Abramowicz, Justyna Cholka, Dariusz Dorosz, Andrzej
Skoczewski, Filip Polewaczyk, Dawid Frontczak, Paweł Turek, Kamil Szewc, Dariusz Czy˙zyk. W dolnym rz˛edzie: Michał Goraus,
Karol Fietkiewicz, Krzysztof Hełminiak, Mirosław Krasnowski, Kamil Złoczewski, Adrianna Pietruszka, Radosław Ciarczy´nski,
Arkadiusz Olech, Konrad Szaruga, Krzysztof Mularczyk, Radosław Poleski, Dominika Łacheta, Izabela Spaleniak. Na zdj˛eciu

nieobecni s ˛a: Iwona Birecka, Grzegorz Brynda, Mariusz Grala, Halina Jaworska, Jacek Jenek, Łukasz Łapka, El˙zbieta Koziróg,
Kuba Małecki, Kamila Muraszkowska, Łukasz Rybicki, Małgorzata Ryszowa, Małgorzata Stanisławska, Karol Wójcicki.

Niedzielna poranna sesja wykładowa rozpocz˛eła się od podsumowania obserwacji wizualnych i teleskopowych,
wykonanych w roku 2004 przez obserwatorów PKiM. Najaktywniejsi otrzymali nagrody ksi ˛ażkowe i bezpłatne prenu-
meraty CYRQLARZ-a. Następnie Krzysztof Mularczyk przedstawił wyniki analizy danych — uzyskanych przez PKiM i
IMO — dotyczących aktywnósci ubiegłorocznych Lirydów.

Podczas kolejnego wykładu dr hab. Paweł Moskalik przedstawił funkcjonowanieteleskopu globalnego, czyli
ogólnóswiatowej sieci profesjonalnych instrumentów, umo˙zliwiającej całodobowésledzenie wybranych obiektów, zaś
dr Arkadiusz Olech zaprezentował struktur˛e i wyniki działalnósci analogicznej sieci amatorskiej, skupiaj ˛acej się na
badaniu gwiazd zmiennych kataklizmicznych. Po przerwie do teleskopowych obserwacji meteorów zach˛ecał Konrad
Szaruga. Kontynuacj ˛a tej tematyki było wyst ˛apienie Radosława Poleskiego, który omówił najcz˛eściej popełniane w
trakcie tychże obserwacji bł˛edy i opowiedział o prostych sposobach analizy uzyskiwanych danych. PrzemysławŻołądek
zaprezentował zás wyniki obserwacji ubiegłorocznych Perseidów prowadzonych przez fotograficzne stanowiska PFN.

Wieczorem, ju˙z po oficjalnym zamkni˛eciu XXI Seminarium, odbył si˛e pokaz zdj˛eć ze spotkán PKiM w roku
ubiegłym, a pó´zniej Arek Olech, posiłkuj ˛ac się archiwalnymi numerami CYRQLARZ-a, uraczył nas opowiésciami z za-
mierzchłej (pre)historiiPracowni(wyjaśniła się — między innymi — frapuj ˛aca wielu dociekliwych zagadka pochodzenia
skrótu WGN). Wieczorne posiedzenie przerodziło si˛e oczywíscie wnocne PKiM-owców rozmowy, w ekstremalnych
przypadkach trwaj ˛ace do białego — jako ˙ze śniegu wówczas nie brakowało — rana. Owym pó´znym rankiem (czy te˙z
wczesnym przedpołudniem), kiedy to ostatni uczestnicy opuścili CAMK, definitywnie zakónczyło się XXI Seminarium
PKiM.

Fotograficzn ˛a relację z XXI Seminarium, jak również inne informacje z bie˙zącej działalnósci Pracowni Komet i
Meteorów znajdziecie na stroniehttp://www.pkim.org .
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POLISH FIREBALL NETWORK (PFN)

Głównym sponsorem PFN jest Siemens Building Technologies

BOLID PF030405 KRZESZOWICE
PrzemysławŻołądek

Przełom marca i kwietnia stał pod znakiem suchej, wy˙zowej pogody. Podobnie było te˙z w nocy z 3 na 4 kwietnia
2005, roku gdy w całej Polsce niebo było pogodne i rozgwie˙zdżone. W zwi ˛azku z mo˙zliwo ścią pojawienia si˛e zjawisk z
hipotetycznego roju Pribramów, pracował cały dost˛epny sprz˛et PFN, obserwowali obserwatorzy wizualni, przypadkiem
obserwacje fotograficzne przeprowadzał te˙z Arek Olech, który owej nocy przebywał w Chełmie.

Gdy tylko zapadł zmrok, wŻabikowie k. Radzynia Podlaskiego obserwacje wizualne rozpocz ˛ał Darek Dorosz.
Nagle o godzinie 23:04 CWE niebo nad zachodnim horyzontem pojaśniało. Nast ˛apił krótki, a po nim dłu˙zszy błysk,
trwający około 1s, powoli dogasaj ˛acy. Bolid przeleciał w okolicy nieba zasłoni˛etej przez dom obserwatora, niemniej
czarne zazwyczaj ẇZabikowie niebo przez moment wygl ˛adało tak, jak gdyby pojawił si˛e na nim Księżyc! Po za-
kończeniu obserwacji Darek powiadomił mnie o swoim spostrze˙zeniu, twierdz ˛ac, że błysk nast ˛apił gdzieś nisko, pod
głową Hydry. Przerwałem na moment prac˛e aparatu Canon 300D, który tej nocy wykonał ponad 800 30-sekundowych
ekspozycji i po chwili odnalazłem na jednej z nich obraz pot˛eżnego i raczej odległego bolidu gdzieś bardzo nisko na
południu.

Rankiem, 4 kwietnia, obsługuj ˛acy jedn ˛a z krakowskich stacji video Maciek Kwinta ze zdumieniem odnalazł w
swoich obserwacjach monstrualnego, silnie prześwietlonego bolida. Jego jasność była tak wielka, ˙ze na obrazie przez
moment przestały býc dostrzegalne gwiazdy. Moment si˛e zgadzał — 21:04:41 UT. W ci ˛agu dnia okazało si˛e, że bolid
został uchwycony drugim Canonem 300D z Chełma (I strona okładek), znalazł si˛e też na obrazach video uzyskanych z
Zielonej Góry oraz w obserwacjach z Lublina (mozaika zdj˛eć bolidu Krzeszowice widzianego z 3 stacji na IV stronie
okładek). Dotarło te˙z kilka doniesién o zaobserwowaniu zjawiska przez przypadkowych obserwatorów m.in. z Rzes-
zowa i Wałbrzycha, bolid dostrzegł te˙z przebywaj ˛acy wówczas w domu (na pograniczu czesko-austriackim) Pavel
Spurný.

Po bliższym zapoznaniu si˛e z danymi okazało si˛e, że dysponujemy bardzo dobrymi obserwacjami dotycz ˛acymi
początku i końca trajektorii w atmosferze (obserwacje z dwóch Canonów 300D bez shutterów). Stacja w Nowym
Dworze Mazowieckim, pracuj ˛aca z obiektywem typurybie oko3.5/8 mm osi ˛agnęła dokładnósć 6 minut łuku, obraz
uzyskany w Chełmie — ze wzgl˛edu na dłu˙zszą ogniskow ˛a i większa ilósć widocznych gwiazd — daje dane jeszcze
dokładniejsze (bł ˛ad 1 minuty). Jésli chodzi o stacje video, to dostarczyły one w tym wypadku danych o chwilowym
położeniu zjawiska, pozwalaj ˛acych na wyznaczenie rzeczywistej pr˛edkości ciała w atmosferze. Niestety, nie s ˛a to — z
różnych powodów — dane kompletne. Dane z Zielonej Góry obejmuj ˛a trajektorię bolidu od pocz ˛atku, zaobserwowanego
na wysokósci 88 km, urywaj ˛a się jednak na wysokósci 65 km (bolid wyleciał poza kadr). Najprawdopodobniej ten sam
odcinek trajektorii widoczny jest na obrazie z Lublina. Obserwacje z Krakowa obejmuj ˛a najprawdopodobniej cały tor
lotu, ze względu jednak na bł˛edy jakie wyst ˛apiły w METREC i silne przéswietlenie obrazu konieczna b˛edzie analiza
zjawiska z poszczególnych klatek.

Co udało się ustalíc? Zjawisko wyst ˛apiło o godzinie 21:04:41± 5 s UT. Moment ten — z niewielkimi odchyle-
niami rzędu sekund — pojawił si˛e w danych większósci stacji bolidowych, identyczn ˛a godzinę odnotował te˙z Darek
Dorosz podczas obserwacji wizualnych. Analiza obserwacji fotograficznych pozwoliła na określenie jasnósci obiektu.
W Nowym Dworze Maz. i w Chełmie było to zjawisko o maksymalnej jasności−9m, co po przeliczeniu do jasności ab-
solutnej daje jasnósć −11m. Jasnósć porównywalna z Ksi˛eżycem tłumaczy, dlaczego zjawisko zostało zaobserwowane
na tak ogromnym obszarze (mogło być dostrze˙zone praktycznie w całej EuropiéSrodkowej).

Zaobserwowany przez stacje bolidowe pocz ˛atek zjawiska znalazł si˛e na wysokósci 97.5 km, nad miejscem o współrz˛ed-
nychλ =20 .◦24, φ= 51 .◦02 (okolice miejscowósci Łopuszno, 50 km na zachód od Kielc) — patrz równie˙z III strona
okładek. Pr˛edkósć geocentryczna wejścia bolidu w atmosfer˛e wyniosła 24.5 km/s, ciało poruszało si˛e po trajektorii
nachylonej do lokalnego horyzontu w Krakowie pod k ˛atem 20◦. Wg danych fotograficznych koniec zjawiska nast ˛apił
na wysokósci 44 km w miejscu o współrz˛ednychλ = 19 .◦82,φ= 50 .◦29 (nieco na północ od Krzeszowic), przy czym
dane ze stacji krakowskiej — znajduj ˛acej się dużo bliżej — sugeruj ˛a, iż meteoroid zakónczył swój lot nieco poni˙zej
40 km, nie będzie to jednak pewne dopóki nie zostan ˛a przeanalizowane poszczególne klatki obrazu z tej stacji. Na od-
cinku obserwowanym przez stacj˛e w Zielonej Górze udało si˛e wyznaczýc hamowanie atmosferyczne meteoroidu (rz˛edu
2 km/s2, szybko wzrastaj ˛ace w czasie). Obserwacja z Krakowa zdaje si˛e wskazywác na kóncową prędkósć w granicach
8-14 km/s.

Meteoroid podczas lotu uległ fragmentacji, coświetnie widoczne jest na pojedynczych klatkach z Krakowa i co
komplikuje nieco spraw˛e teoretycznych przybli˙zeń prędkósci na mniejszych wysokościach. Trudno na razie orzec, na
jakiej wysokósci fragmentacja nast ˛apiła. Najprawdopodobniej ju˙z w fazie maksymalnej jasności od głównego fragmentu
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oddzieliły się dwa mniejsze, sam główny fragment uległ rozpadowi pod koniec lotu (ł ˛acznie doszło do fragmentacji na
6 części). Obserwatorzy wizualni potwierdzaj ˛a rozpad bolidu, opisuj ˛ac go jako zjawisko:jasne, ogniste, rozsypuj ˛ace się
na iskry.

Prędkósć wej́scia ciała w atmosfer˛e była nieco zbyt wysoka, aby mogło dojść do spadku. Zakłada si˛e,że maksymalna
prędkósć takiego ciała to około 22.5 km/s. Końcowa prędkósć przy której bolid ginie zoczustacjom bolidowym jest
rzędu 3–4 km/s. Typowa wysokość widocznego kónca — w kilku dobrze udokumentowanych przypadkach — wynosi
ok. 20 km. Widok fragmentacji bolidu w zapisie video budzi pewne nadzieje, warto jednak zdać sobie spraw˛e z
prędkósci i wysokósci, przy jakich owe fragmenty znikaj ˛a nam z oczu.

Ciało, które wywołało zjawisko, jest typowym meteoroidem pochodz ˛acym z pogranicza pasa planetoid. Spotkanie
z Ziemią nast ˛apiło niemal w peryhelium (q = 0.947 AU) orbity o mimósrodzie 0.502 AU, nachylonej do ekliptyki pod
kątem 36◦. Półós wielka orbity to 1.9 AU, odległósć aphelium 2.857 AU (rysunek na III stronie okładki). Radiant
znajdujący się w miejscu o współrz˛ednychα = 303 .◦83, δ = 65 .◦63 (gwiazdozbiór Smoka) niemal idealnie pokrywa
się z radiantem słabo zbadanego i nie uznawanego przez IMO rojuδ-Drakonidów, zbliżona jest równie˙z prędkość (dla
δ-Drakonidów — zapewne z du˙zym przybliżeniem — przyjmowana jest wartośćV∞ = 26 km/s.

W najbliższych dniach przebadane zostan ˛a pojedyncze klatki zapisu video z Krakowa i Lublina. Powy˙zej przy-
toczone dane nie s ˛a jeszcze ostateczne i mog ˛a ulec dalszym — chóc prawdopodobnie niewielkim — poprawkom.
Szczególnie interesuj ˛aca, chóc czasochłonna mo˙ze býc analiza zachowania si˛e poszczególnych fragmentów meteoroidu
po rozpadzie. Býc może do nast˛epnego numeru CYRQLARZ-a będziemy w stanie powiedziéc cós więcej.

NIETYPOWY SPORADYK
Arkadiusz Olech i PrzemysłaẇZołądek

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2004 roku, według modeli Esko Lyytinena, Toma Van Falnderna i Jeremiego Vauill-
baiona, Ziemia miała spotkać się ze smug ˛a pyłu wyrzucon ˛a z komety 109P/Swift-Tuttle w roku 1862. Najwi˛ekszej
aktywnósci oczekiwano około godziny 21 UT, kiedy to odległość naszej planety od centrum strumienia miała wynosić
tylko 0.0013 AU, a przewidywane ZHR-y miały si˛egnąć poziomu 400.

Nic więc dziwnego, ˙ze wszyscy obserwatorzy wizualni PKiM, a tak˙ze wszystkie stacje wideo i fotograficzne Polish
Fireball Network (PFN) były w pełnej gotowości. Pogoda dopisała na terenie całego naszego kraju, co spowodowało,
że zarejestrowaliśmy ogromn ˛a ilość zjawisk.

W Stacji Obserwacyjnej OAUWw Ostrowiku w momencie maksimum Perseidów odbywał si˛e jeden z obozów ob-
serwacyjnych PKiM. Stale pracowała wi˛ec stacja wideo, składaj ˛aca się z trzech kamer. Dwie kamery, z obiektywami
1.2/8 mm skierowane były na zachód, aby współpracować z takim samym zestawem sprz˛etu umieszczonym w Zło-
tokłosie. Trzeci ˛a kamer ˛a z
obiektywem 1.2/4 mm skierowa-
no na południe, a jej zadaniem
była współpraca z kamerami umi-
eszczonymi w Krakowie i Tela-
tynie. Jedynym kierunkiem, który
nie był dobrze pokryty kamerami
był kierunek północny. Zdecy-
dowalísmy więc, że włásnie na
północ skierujemy zestaw Prak-
tica L2 z obiektywem Vivitar
2.5/28 mm i filmem Fuji X-tra
800 ASA i będziemy nim wyko-
nywác ekspozycje 10-15 minu-
towe, równolegle przy tym pro-
wadząc obserwacje wizualne Per-
seidów. Jedn ˛a z ekspozycji roz-
poczęliśmy o godzinie 20:20:30
UT i tuż przed zamkni˛eciem mi-
gawki na niebie pojawiło si˛e jedno
z najjásniejszych zjawisk obser-
wowanych tej nocy. Meteor, który
pojawił się o godzinie 20:30:45
UT, mając jasnósć−3m
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przemkn ˛ał w zasadzie przez centrum pola widzenia aparatu. Nie mieliśmy więc wątpliwości, że zarejestruje on si˛e
na filmie i natychmiast zamkn˛eliśmy migawkę (zdjęcie na II stronie okładek). Wszystkim obserwatorom wizualnym
meteor wydawał si˛e być typowym Perseidem.

Po wywołaniu filmów i napłyni˛eciu wszystkich danych ze stacji PFN czekały nas dwie miłe niespodzianki. Os-
trowicki zestaw obserwacyjny zarejestrował nie tylko zjawisko z 20:30:45 UT, ale tak˙ze kilkanáscie innych słabszych
meteorów. Dodatkowo okazało si˛e,że współpracował ońswietnie z kamer ˛a umieszczon ˛a w Telatynie rejestruj ˛ac wspólne
zjawiska nad obszarem rozci ˛agającym się za wschód i na północny-wschód od Warszawy. Tak si˛e szczę śliwie złożyło,
że jednym ze zjawisk zarejestrowanych zarówno w Ostrowiku jak i w Telatynie był meteor z godziny 20:30:45 UT, który
uzyskał oznaczenie PF110804b.

Dane ze stacji Telatyn, uzyskane kamer ˛a Mintron MTV-23X11 z obiektywem Ernitec 1.2/4 mm, pozwoliły jednoz-
nacznie stwierdzić, że meteor nie nale˙zał do roju Perseidów. Rysunek na stronie 6 pokazuje tras˛e zjawiska widzian ˛a
w obu stacjach. Widác z niej wyraźnie, że radiant PF110804b znajduje si˛e nie w Perseuszu, lecz w Rybach i ma
współrzędne:α = 12 .◦25 i δ = +18 .◦97.

Bardzo dobrej jakósci zdjęcie wykonane w Ostrowiku pozwoliło na dokładne określenie krzywej zmian blasku me-
teoru. Jest ona pokazana na rysunku na poprzedniej stronie. Meteor rozpocz ˛ał swój przelot z jasnóscią około−0 .m5.
Maksymalna jasnósć została osi ˛agnięta podczas dwóch błysków odnotowanych przy końcu trajektorii i wyniosła−2 .m8.
Wartósć ta odpowiada jasności absolutnej wynosz ˛acej−3 .m3. PF110804b był wi˛ec na granicy blasku, od którego
możemy nazywác meteory bolidami.

Jésli chodzi o trajektori˛e zjawiska, to była ona zaprezentowana na pierwszej stronie okładki CYRQLARZ-a nr 172.
Tutaj przypomnimy tylko, ˙ze meteoroid wtargn ˛ał w nasz ˛a atmosfer˛e na wysokósci 108 kilometrów nad miejscem o
współrzędnych geograficznych:λ = 21 .◦87 i φ= 53 .◦00. Średnia pr˛edkósć zjawiska wyniosła 52.8 km/s (wyra´znie
różna od prędkósci Perseidów wynosz ˛acej 59 km/s). Obiekt przeleciał swoj ˛a widomą trasę o długósci 57.2 kilometra
w 1.08 sekundy. Zjawisko zakończyło się na wysokósci 89 kilometrów nad miejscem o współrz˛ednych geograficznych:
λ = 21 .◦09 i φ= 52 .◦95.

Jedn ˛a z największych niespodzianek okazała si˛e orbita zjawiska. Meteoroid poruszał si˛e bowiem po bardzo niety-
powej orbicie o mimósrodziee= 0.829, wielkiej półosia = 1.14 AU z niewielk ˛a odległóscią peryheliumq = 0.19 AU
i z dużym nachyleniem do płaszczyzny ekliptykii = 143◦. Wygląda więc na to, ˙ze PF110804b poruszał si˛e po orbicie
kometarnej zmodyfikowanej efektami niegrawitacyjnymi takimi jak wiatr słoneczny, ciśnienie promieniowania czy efekt
Jarkowskiego.

OBSERWACJE FOTOGRAFICZNE METEORÓW
W DRUGIEJ POŁOWIE 2004 ROKU

PrzemysławŻołądek

Na pocz ˛atku był chaos... Co ja pisz˛e, na pocz ˛atku był EN200204 Łaskarzew oczywiście! Tak się jakós składa,
że udana obserwacja fotograficzna bolidu, który w lutym zeszłego roku rozświetlił niebo nad Polsk ˛a, była momentem
przełomowym — swego rodzaju impulsem do działania i rozwoju sieci bolidowej PFN. Prócz tego zjawisko to obna˙zyło
niedoskonałósci używanego wówczas w PKiM sprz˛etu fotograficznego. Tu˙z po XX Seminarium rozpocz ˛ałem prace
nad budow ˛a nowych, doskonalszych urz ˛adzén. Otrzymałem do dyspozycji 5 aparatów Canon T50 z obiektywami 1.4 i
1.8/50 mm oraz kilka aparatów manualnych z obiektywami szerokok ˛atnymi. W kwietniu 2004 roku, podczas maksimum
Lirydów, po raz pierwszy uruchomiono shutter Apollo z dwoma aparatami typu Zenit/Praktica oraz obiektywami Zeiss
Flektogon 2.4/35 mm oraz Pentagon 2.8/29 mm. Wykonywano ekspozycje 15 minutowe na kliszach 200 i 800 ISO.
Niestety, w czasie maksimum nast ˛apiło pogorszenie pogody i ostateczny test urz ˛adzenie przeszło w nocy 25/26 kwietnia.

W ciągu kolejnych tygodni sprz˛et został nieco udoskonalony i na pocz ˛atku czerwca przewieziony do stacji PFN
Żabików — Biała, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Apollo jest manualnym shutterem, wyposa˙zonym obecnie w
dwa aparaty fotograficzne Praktica i Zenit z obiektywami Pentacon 2.8/29 mm. Posiada nap˛ed z przekładni ˛a pasow ˛a
napędzającą masywny metalowy wiruj ˛acy sektor o rozwartósci 120 stopni. Obiektywy s ˛a ogrzewane w celu usuwania
skraplaj ˛acej się rosy. Pr˛edkósć obrotową shuttera mo˙zna zmieniác, regulując napięcie wychodz ˛ace z zasilacza. Całość
zamknięta jest w masywnej skrzynce o wymiarach 400x400x130 mm i wa˙zy ponad 10 kg. W górnej cz˛e ści obudowy
znajduje się uchwyt do łatwego przenoszenia shuttera

Równolegle z Apollo powstawał automatyczny shutter Phaethon wyposa˙zony pocz ˛atkowo w 5 aparatów Canon T50
z doskonałymi obiektywami 1.4 i 1.8/50 mm. Urz ˛adzenie po raz pierwszy uruchomiono podczas XII obozu PKiM w
lipcu 2004 roku. Na pozór jest to konstrukcja bli´zniacza, zamkni˛eta w identycznej metalowej obudowie z uchwytem.
Wewnątrz zainstalowano jednak aparaty Canon, spory zasilacz dostarczaj ˛acy prądu o nat˛eżeniu dochodz ˛acym do 4 A,
ogrzewanie oraz automatyk˛e ekspozycji. Nap˛ed, pocz ˛atkowo na przekładni pasowej, z czasem wymieniony został na
napęd zębaty o wyj ˛atkowo wysokiej stabilnósci sięgającej± 1 %. Wirujący sektor (niezbyt prawidłowo zwanyśmigłem)
podobnie jak w Apollo posiada rozwartość 120 stopni i dwie cz˛estósci przecięć — 4.9 i 7.5 Hz.
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W lipcu 2004 roku Piotrek K˛edzierski zrezygnował z funkcji szefa sekcji fotograficznej PKiM i — sił ą rzeczy
— przejąłem jego obowi ˛azki. Pierwsz ˛a poważną akcją obserwacyjn ˛a, z którą przyszło si˛e zmierzyć, okazało si˛e być
maksimum Perseidów 11/12 sierpnia 2004 roku. Specjalnie na t˛e okazję w rekordowym tempie kilku dni skomple-
towano zestaw fotograficzny składaj ˛acy się z 2 aparatów Zenit z obiektywami 1.8/50 mm, zasilacza i nap˛edu zębatego
(pozyskanego ze stacji CD-ROM). Po maksimum urz ˛adzenie zostało przerobione na podobieństwo shutterów Apollo i
Phaethon, obecnie umo˙zliwiając fotografowanie trzema aparatami manualnymi. W chwili obecnej shutter Apollo zna-
jduje się w stacji bolidowej wŻabikowie, natomiast — wyposa˙zony tymczasowo w obiektyw Zeiss Flektogon 2.8/20
mm — Phaethon pracuje w stacji w Nowym Dworze Mazowieckim. Toutatis wraz z trzema obiektywami 2.8/28 mm
przekazany został Karolowi Wójcickiemu, który — w miar˛e możliwo ści — będzie prowadził obserwacje fotograficzne
z Ostrołęki. Od kónca kwietnia 2004, (a wi˛ec od momentu uruchomienia pierwszego z nowych urz ˛adzeń) wykonano
158.35 h obserwacji fotograficznych, podczas których naświetlono 1029 klatek filmu, a do dnia dzisiejszego wywołano
867 klatek. Szczegółowe zestawienie znajduje si˛e poniżej:

Sprzęt Obserwatorzy Nocy Godz. pracy Meteory Ekspozycje Wywołane

Apollo LEMAN,LEMMA 35 70.7 5 171 171
2x2.8/28 DORDA,OLEAR,KEDPI
Phaethon ZOLPR 19 68.9 7 728 582
5x1.4/50
Toutatis ZOLPR,KEDPI,OLEAR 2 12 0 72 72
2x1.8/50

Praktica L2 OLEAR 3 6.75 11 42 42
Vivitar 2.5/28

Nikon F50 brak
3.5/28 ZOLPR 1 6 danych 16 0

testy nap˛edu krokowego

Powyższe ilósci zaobserwowanych meteorów mog ˛a wydawác się niewielkie w porównaniu z osi ˛agnieciami techniki
wideo. Pami˛etác jednak nale˙zy, że stacje fotograficzne skonfigurowane zostały do rejestrowania zjawisk bardzo jasnych
— w większósci przypadków wyra´znie jásniejszych ni˙z 0 magnitudo. Wi˛eksza cz˛eść wszystkich meteorów na kliszach
to Perseidy zarejestrowane w nocy 11/12 08 2004 roku. Kilkaśladów udało si˛e też uchwycíc w październiku i grudniu
ub.r.

22 grudnia 2004 roku wywołano i zeskanowano pierwsze 34 klisze. Do pomiarów pozycyjnych na uzyskanych w
ten sposób obrazach wykorzystano oprogramowanie ASTRO RECORD V3.2 autorstwa Marca de Lignie. Program ten
pozwala osi ˛agác przy pomiarach precyzj˛e rzędu 1 minuty łuku a nawet lepsz ˛a. Przy typowym, kilkunastostopniowym
meteorze bł ˛ad kierunku nie przekracza wi˛ec± 0 .◦1. Fotometria wykonywana jest przy u˙zyciu programu IRIS z wyko-
rzystaniem metody opisanej szczegółowo wHandbook for photographic meteor observations
(http://www.imo.net/photo/index.html#Handbook ).

Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk, jakie udało si˛e uchwycíc na kliszach, jest zjawisko o maksymal-
nej jasnósci około−3m zaprezentowane na okładce CYRQLARZ-a. Ten piękny meteor pojawił si˛e nad Ostrowikiem,
nad północnym horyzontem w gwiazdozbiorzeŻyrafy 11/12 08 2004 o godzinie 20:30:45UT. Wi˛ecej informacji o nim
można znale´zć w artykule Arkadiusza Olecha i PrzemysławaŻołądka na stronie 6 tego numeru.

Przykład tego meteoru wskazuje, ˙ze wartósciową naukowo fotografi˛e można wykonác nawet bez u˙zycia shuttera
— powyższa obserwacja bazowa dokonana została m.in. aparatem Praktica L2 stoj ˛acym na statywie, bez stosowania
jakiejkolwiek dodatkowej mechaniki. Zach˛ecam więc do fotografowania nieba podczas du˙zych rojów każdym dostęp-
nym, najprostszym nawet sprz˛etem.

Przykładem meteoru sfotografowanego przy u˙zyciu shuttera jest zjawisko z 11/12 08 godz. 22:38 UT. Pi˛ekny Perseid
o jasnósci −1 .m5 pojawił się w gwiazdozbiorze Kasjopei i został sfotografowany w Ostrowiku przy pomocy shuttera
Phaethon. Jak widać na zał ˛aczonym fragmencie zdj˛ecia, ślad meteoru poprzecinany został przez obracaj ˛ace się nad
obiektywemśmigło z częstóscią 23.56 Hz. Między kilkoma pierwszymi przeci˛eciami widoczna jest delikatna smuga,
która w oryginalnym obrazie ma barw˛e intensywnie zielon ˛a. Jest to obraźsladu meteorowego, który naświetlił się już po
przelocie Perseida. Dzi˛eki temu,że obraz meteoru został w pewnych miejscach przesłoni˛ety, udało si˛e uzyskác czysty,
niezakłócony niczym obraz owegośladu. Ciekawa cecha shuttera, która nieco mnie zaskoczyła.
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Rys. Perseid o jasnósci−1.5m zarejestrowany w nocy 11/12 08 2004 r.
o godzinie 22:38:20 UT przy u˙zyciu shuttera Phaethon

Podobnie jak i w poprzednim przypadku zjawisko zostało zarejestrowane bazowo — i to a˙z w trzech stacjach jed-
noczésnie, co wkrótce pozwoli na precyzyjne wyznaczenie orbity.

Porównuj ˛ac zdjęcia wykonane z shutterem i bez shuttera nasuwa si˛e kilka ciekawych spostrze˙zeń. Większósć me-
teorów widocznych na zwykłych zdj˛eciach rozpoczyna si˛e od barwy lekko zielonej, niekiedy cały meteor wygl ˛ada jak
lekko nieostra zielona linia. Jest to najprawdopodobniej obrazśladu, który niekiedy łatwiejszy jest do sfotografowa-
nia niż właściwe zjawisko. Obecność śladów náswietlających się na trajektorii meteoru znacz ˛aco podnosi zasi˛eg, co
widać w skutecznósci zestawu: Praktica + Vivitar 2.5/28 + klisza 800 ISO.Śmigło pracuj ˛acego shuttera osłabia nato-
miast wszelkie obiekty náswietlające się w czasie dłu˙zszym niż czas między dwoma przesłoni˛eciami obiektywu, w
tym właśnie ślady. Uzyskujemy znacznie ni˙zszą skutecznósć niż przy w pełni odkrytych obiektywach, niemniej te˙z
uzyskujemy du˙zo wartósciowsze dane.

Kilka wniosków i porad na przyszłósć:

• aparaty manualne (w szczególności Zenity) to sprz˛et nie pierwszej ju˙z młodósci, mają prawo w ka˙zdej chwili
odmówíc posłuszénstwa. Przed zało˙zeniem klisz nale˙zy gruntownie sprawdzić ich działanie. Nauczk ˛a może býc
Toutatis podczas maksimum Perseidów.

• podczas maksimów du˙zych rojów nie wolno oszcz˛edzác na czułósci klisz, ani na kosztach zwi ˛azanych z wi˛ekszym
zużyciem czulszych klisz. Sprz˛et ma ogromne mo˙zliwo ści, trzeba jednak we właściwy sposób je wykorzystywać
a fotografia meteorowa nie znosi kompromisów. Ka˙zde magnitudo zasi˛egu więcej to 2–3-krotny wzrost ilósci
meteorów na kliszach.

• manualne stacje bolidowe na dłu˙zszą metę nie maj ˛a racji bytu. Sprz˛et — w przeciwiénstwie do człowieka —
może obserwowác od zmierzchu dóswitu, o ile zostanie odpowiednio zautomatyzowany.

• klisze przy długich czasach naświetlania i przy niewielkiej ilósci dochodz ˛acegoświatła oddaj ˛a barwy w sposób
zafałszowany (na ogół zdj˛ecia s ˛a zbyt niebieskie).

W najbliższym czasie planuj˛e budowę kilku jednakowych, w pełni automatycznych stacji bolidowych opartych o
aparaty cyfrowe i analogowe. Działaj ˛ace obecnie shuttery Phaethon, Apollo i Toutatis wymagaj ˛a modernizacji i drob-
nych napraw, w przyszłósci używane zapewne b˛edą podczas obozów obserwacyjnych w Ostrowiku.

Na zakónczenie chciałbym podzi˛ekowác wszystkim obserwatorom za ich ci˛eżką pracę. Pomimo ˙ze automatyka
(wskutek różnych awarii) nie zawsze działała automatycznie, a sprz˛et przechodził ró˙znechoroby wieku dzieci˛ecego—
udało się uzyskác bardzo wartósciowe wyniki, których pełne opracowanie potrwa jeszcze wiele tygodni. Podzi˛ekowania
za wsparcie finansowe, bez którego nie byłoby wy˙zej wymienionego sprz˛etu, nale˙zą się Komitetowi Badań Naukowych
oraz firmieSiemens Buliding Technologies. Wszystkich zainteresowanych obserwacjami fotograficznymi i budow ˛a
sprzętu zach˛ecam do kontaktu listownego (Przemysław Żoł ądek, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Wojska
Polskiego 8/11 ) lub mailowego (brahi@op.pl ). Mile widziane będą też wszelkie fotografie meteorów z zał ˛aczon ˛a
datą i przybliżonym momentem (wykonane choćby najprostszym sprz˛etem). O technikach obserwacji fotograficznych,
metodach ich obróbki i zasadach budowy sprz˛etu napisz˛e już wkrótce.
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WYNIKI OBSERWACJI

LIRYDY 2004 W DANYCH PKIM
Krzysztof Mularczyk

Wstęp

Historia Lirydów sięga pocz ˛atków XIX wieku. Pierwsze doniesienia pochodz ˛a z 1803 roku, kiedy w nocy 19/20 kwietnia
obserwowano deszcz meteorów o nasileniu około 700 zjawisk na godzin˛e. W 1835 roku astronom Dominique Francois
Jean Arago wysun ˛ał hipotezę,że 22 kwietnia mo˙ze być dniem, w którym regularnie aktywny jest rój meteorów. Edward
C. Herrick w 1839 roku zaj ˛ał się analiz ˛a tego roju, prowadz ˛ac obserwacje (razem z Francis Bradley’em) i wyznaczaj ˛ac
współrzędne radiantu. W nocy 19/20 kwietnia 1864 roku Alexander Stewart Herschel zaobserwował 16 meteorów
wybiegających z radiantu o współrz˛ednychα = 277◦, δ = +35◦, co ostatecznie potwierdziło istnienie tego roju. W
1867 Edmond Weiss, a potem Johann Gottfried Galle zwi ˛azali rój Lirydów z długookresow ˛a (415 lat) komet ˛a C1861
G1 (Thatcher).

Okres aktywnósci Lirydów miésci się międzyλ� = 25◦, aλ� = 38◦ (15–28 kwietnia). Maksimum wyst˛epuje niemal
regularnie w okolicachλ� ≈ 32◦.

Poniżej przedstawione zostały wyniki analizy aktywności Lirydów w roku 2004. U˙zyte zostały dane obserwacyjne
Pracowni Komet i Meteorów (PKIM) oraz International Meteor Organization (IMO).

1 Lirydy w danych IMO

Wstępne opracowanie aktywności Lirydów z danych IMO wykonane przez Rainera Arlta (http://www.imo.net )
potwierdziło regularnósci w zachowaniu si˛e Lirydów.

Jak widác na wykresie (prawy panel), maksimum pojawiło si˛e w okolicachλ � = 32 .◦16 (00:00 UT, 22 kwietnia)
i sięgnęło poziomu ZHR≈ 21. Ze względu na mał ˛a liczbę obserwacji trudno jednak jest określić dokładny moment i
wartósć maksimum.
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Rys. 1:Profil aktywnósci Lirydów w 2003 (lewy panel) i w 2004 roku (prawy panel).

Lewy wykres przedstawia aktywność Lirydów z roku 2003 (Dubietis i Arlt, 2003). Widác wyraźne podobiénstwo
w kształcie obydwu profili. Lirydy charakteryzuj ˛a się wąskim maksimum, które potem wykładniczo zanika. Akty-
wność przed momentem maksimum utrzymuje si˛e na stałym poziomie, a w okolicachλ � = 32◦ następuje szybki wzrost
głównego piku.
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2 Obserwacje PKiM

W roku 2004 wyst˛epowały bardzo korzystne warunki do obserwacji Lirydów podczas maksimum, poniewa˙z nów
Księżyca przypadał na 19 kwietnia. Niestety, pogoda w Polsce nie dopisała i w samym dniu maksimum obserwacje
mogli wykonác tylko nieliczni.

Do analizy użyte zostały dane z okresu 14/15–26/27 kwietnia 2004 roku (Tabela 1), których efektywny czas wyniósł
86.66 h. W próbce znalazło si˛e 680 meteory, z czego 94 okazało si˛e być Lirydami.

Obserwator Teff[h] Nplot Nnotpl NLyr

Ewa Zegler (ZEGEW) 33.43 288 2 10
Anna Lemiecha (LEMAN) 17.50 137 11 19
Dariusz Dorosz (DORDA) 15.00 78 69 55
PrzemysłaẇZołądek (ZOLPR) 11.16 35 0 3
Kamil Złoczewski (ZLOKA) 5.57 37 1 2
Tomasz Fajfer (FAJTO) 2.00 13 3 5
Dominika Łacheta (LACDO) 2.00 6 0 0

86.66 594 86 94

Tabela 1:Obserwacje Lirydów wykonane przez PKiM.

3 Analiza aktywności

Obserwacje zostały przerobione na postać PVMD za pomoc ˛a programu CORRIDA. Analizy aktywnósci dokonano pro-
gramem COMZHR (Olech i Jurek,2002).
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Rys. 2:Profil aktywnósci Lirydów w obserwacjach PVMD.
Lewy panel — okres całej aktywności. Prawy panel — okolice maksimum

Przy wyznaczaniu współczynnika ZHR u˙zyto standardowej procedury. Dla ka˙zdego przedziału obserwacyjnego
o czasie efektywnymTe f f, dla któregośrednia widocznósć graniczna wynosiła lm oraz panowało zachmurzenieF ,
wyliczono wartósć ZHR wraz z błędem:

ZHR =
NFr6.5−lm

Te f f(sinh)γ , ∆ZHR =
ZHR√
1+N

gdzieN — liczba meteorów nale˙ząca do roju,r — współczynnik masowy (r = 2.1),h — wysokość radiantu roju
nad horyzontem,γ — współczynnik równy 1.

Wartósci ZHR dla bliskich momentów czasu zostały uśrednione (́srednia wa˙zona). Wyniki przedstawia Rysunek 2.
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Na podstawie danych polskich obserwatorów trudne jest wyznaczenie wysokości piku. Nie pozwala na to mała
liczba danych, oraz szerokie (rz˛edu jednej godziny) przedziały czasowe. Wyra´zne jest jednak zachowanie si˛e Lirydów
przed i po maksimum. Widác płaski profil na pocz ˛atku aktywnósci i eksponencjalny spadek po maksimum.

Na lewym wykresie punkt o współrz˛ednychλ� ≈ 32◦ oraz ZHR≈ 5 został úsredniony z kilku obserwacji wyko-
nanych przez ró˙zne osoby. Te úsrednione dane pokazuje prawy wykres. Wyra´znie widác, że przed głównym pikiem
wystąpiło dósć znaczne minimum w aktywności Lirydów o wartósci ZHR≈ 5.

4 Dane IMO i PKiM

Poniewa˙z zarówno obserwacje polskie, jak i te dostarczone do IMO nie pokrywaj ˛a całego profilu aktywnósci Lirydów,
zostały one poł ˛aczone.
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Rys. 3:Profil aktywnósci Lirydów w obserwacjach PVMD i IMO. Lewy panel — okres całej aktywności.
Prawy panel — okolice maksimum. Punkty okr ˛agłe, niezaczernione na wykresie — dane PVMD, punkty okr ˛agłe,

zaczernione — dane IMO, gwiazdki — dane po uśrednieniu IMO i PVMD

Na prawym wykresie dzi˛eki polskim obserwacjom widác dósć znaczne minimum w aktywności Lirydów w okoli-
cachλ� = 32 .◦0–32 .◦1 o wartósci ZHR≈ 5. Potwierdza si˛e natomiast wyst ˛apienie głównego piku w okolicachλ � =
32 .◦16. Szerokósć maksimum wynosiFWHM≈ 0 .◦1 czyli około 2.5 godziny. Aktywnósć zás sięgnęła poziomu ZHR=
21±3.

5 Podsumowanie

Z połączenia danych PKiM oraz IMO potwierdził si˛e sugerowany przez Rainera Arlta moment głównego maksimum
Lirydów λ� = 32 .◦16. Wyraźniej przedstawia si˛e kształt profilu, który potwierdza regularności w aktywnósci tego roju.

Zastanawiaj ˛ace jest minimum tu˙z przed momentem głównego maksimum, które widoczne jest wyra´znie w danych
PKiM. Brak obserwacji pomi˛edzyλ� = 31 .◦3–31 .◦9 nie pozwala na jednoznaczne określenie, co działo si˛e z Lirydami
w tym przedziale. Obecne dane sugeruj ˛a wystąpienie mniejszego maksimum w okolicachλ � = 31 .◦5.
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PATRZĄC W NIEBO

WIZUALNE OBSERWACJE METEORÓW
Ewa Zegler, Krzyszof Mularczyk

Roje wiosenne i letnie

Do 28 maja towarzyszýc nam będą zjawiska z rojuη-Aquarydów. Nadal, a˙z do połowy lipca, aktywne b˛edą też Sagit-
tarydy ze słabym maksimum w okolicach 19 maja. Z pocz ˛atkiem lipca zaczn ˛a pojawiác się meteory z pierwszego
roju, zaliczanego do kompleksu Aquarydów-Capricornidów, czyliα-Capricornidy. Chocia˙z ich aktywność jest niska,
rój można stosunkowo łatwo odró˙znić od innych, nale˙zących do tego kompleksu —α-Capricornidy cz˛esto maj ˛a więk-
szą jasnósć niż przeciętna, co w poł ˛aczeniu z mał ˛a prędkością (V∞ = 23 km/s) daje czasem bardzo efektowne bolidy.
W połowie lipca promieniowác zaczynaj ˛a Perseidy oraz kolejne roje z kompleksu Aquarydów - Capricornidów:δ-
Aquarydy S iδ-Aquarydy N. Pod koniec miesi ˛aca doł ˛aczą do nich równie˙z ι -Aquarydy S.

Lacertydy

Przełom maja i czerwca (25.05–10.06) to okres aktywności przypuszczalnego roju z podwójnym radiantem w okolicach
Jaszczurki, odkrytego przez Arkadiusza Olecha. Współrz˛edne obu radiantów wynosz ˛a odpowiednioα = 312◦, δ = +43◦
orazα = 333◦, δ = +43◦. Maksimum — w okolicach 2–3 czerwca; meteory szybkie:V∞ = 50 km/s.

Lirydy czerwcowe

Rój ten, odkryty w 1966 roku przez S. Dvoraka, zwi ˛azany najprawdopodobniej z komet ˛a Mellish (1915 II) był wyra´znie
aktywny w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Po´zniej jego aktywnósć spadła niemal do zera. W 1996 roku zaob-
serwowano kilka meteorów z tego roju, poniewa˙z jednak kolejne lata nie potwierdziły jednoznacznie tych wyników,
aktualnie brak go na liście rojów aktywnych, publikowanej przez IMO. Tym niemniej warto wiedzieć o jego istnieniu.
Lirydy VI aktywne są w dniach 10–21.06 z maksimum 16.06 (λ � = 84 .◦5). Współrzędne radiantu na dzień maksimum
wynosz ˛aα = 278◦, δ = +35◦ (dryf ∆α = +0 .◦8, ∆δ = 0 .◦0). Meteory z tego roju s ˛a średnio szybkie:V∞ = 31 km/s.

τ-Aquarydy

Kolejny rój, który ze względu na nisk ˛a aktywnósć zniknął z kalendarza IMO. Ewentualne zjawiska mo˙zemy obserwowác
od 22 czerwca do 5 lipca. Współrz˛edne radiantu na dzién maksimum (30.06) wynosz ˛a α = 342◦, δ = -12◦ (dryf ∆α =
+1 .◦0, ∆δ = +0 .◦4). Meteory bardzo szybkie:V∞ = 63 km/s.

Bootydy czerwcowe

Rój bardzo zmienny — w roku 1916 i 1927 (oraz prawdopodobnie w 1921) miały miejsce wybuchy aktywności, nato-
miast w latach 1928–1997 aktywność jego była bardzo niska. Kolejny wybuch, z ZHR-em utrzymuj ˛acym się przez
prawie pół doby na poziomie 50–100, pojawił si˛e dopiero w roku 1998. W bie˙zącym roku okres aktywnósci Bootydów
VI (26.06–02.07) przypada na ostatni ˛a kwadrę Księżyca, warunki do obserwacji b˛edą więc dość dobre. Maksimum
przewidywane jest na 27 czerwca (λ� = 95 .◦7). Bootydy VI są zjawiskami bardzo wolnymiV∞ = 14 km/s, łatwo
odróżnić je więc od meteorów sporadycznych.

α-Cygnidy

Pierwsze informacje o istnieniu aktywnego roju z radiantem w Łab˛edziu pochodz ˛a jeszcze z pocz ˛atków XX wieku.
Jego istnienie potwierdziła analiza wykonana w 1994 r. przez Jenniskensa. Dokładniejsze dane na temat roju uzyskano
dzięki obserwacjom PKiM z lat 1995–1999. Wynika z nich, ˙ze aktywnósć α-Cygnidów trwa od 30 czerwca do 31
lipca ze słabym maksimum w okolicach 15 lipca (ZHR≈ 4). Współrzędne radiantu na dzién maksimum wynosz ˛a α =
303◦, δ = +46◦ (dryf odpowiednio∆α = +0 .◦6, ∆δ = +0 .◦2). Meteory z tego roju s ˛a szybkie:V∞ = 41 km/s. Mimo
że rezultaty obserwacji PKiM jednoznacznie dowodz ˛a istnieniaα-Cygnidów, wci ˛aż brak ich na líscie IMO, dlatego te˙z
nadal potrzebne s ˛a rzetelne dane obserwacyjne.
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Pegazydy

Krótko trwający okres aktywnósci, utrudniaj ˛acy monitorowanie zachowania tego roju (kilka pochmurnych nocy mo˙ze
całkowicie uniemo˙zliwi ć jego obserwacje) sugeruje, ˙ze Pegazydy s ˛a stosunkowo młodym rojem kometarnym; ich ciałem
macierzystym jest najprawdopodobniej kometa Bradfield C/1979 Y1. Teoretycznie okres aktywności Pegazydów to 7–
13 lipca (z maksimum 10.07), obserwacje PKiM z roku 1999 wskazuj ˛a jednak, ˙ze przedział ten jest dłu˙zszy i pierwsze
meteory z tego roju pojawiaj ˛a się już 5 lipca, a ostatnie 15 lipca. Chocia˙z jego aktywnósć jest niska (ZHR rz˛edu 3),
Pegazydy mo˙zna odró˙znić od meteorów tła dzi˛eki ich bardzo du˙zej prędkościV∞ = 70 km/s.

Delphinidy

Rój o słabej aktywnósci, co sprawia problemy przy próbach wyznaczania jego dokładniejszych parametrów. Z doty-
chczasowych obserwacji PKiM wynika, ˙ze Delphinidy aktywne s ˛a od 10 lipca do 10 sierpnia. Współrz˛edne radiantu na
dzień maksimum (w okolicach 22–23 lipca) wynosz ˛aα =304◦, δ = +5◦. Meteory ośredniej prędkósci:V∞ = 35 km/s.

Perseidy

Wszyscy pami˛etamy zapewne niezwykle efektowny ubiegłoroczny wybuch aktywności tego roju i do jego obserwacji
chyba nikogo zach˛ecác nie trzeba. Przypomnieć trzeba jednak o wynikach obserwacji PKiM, sugeruj ˛acych,że przedział
aktywnósci Perseidów jest szerszy ni˙z podaje IMO. Według danych IMO Perseidy aktywne s ˛a od 17 lipca do 24 sierpnia,
rezultaty uzyskane zaś przez PKiM wskazuj ˛a, że meteory z tego roju mo˙zemy obserwowác już od 10 lipca a˙z do 31
sierpnia. Przypuszczenia te mog ˛a być zweryfikowane tylko dzi˛eki dokładnie wykonywanym w tym czasie obserwacjom.

Chciałabym równie˙z zachęcić obserwatorów wizualnych do uczestniczenia w projekcie Polish Fireball Network —
czy to w roli świadka, który poinformuje o zaobserwowanym bolidzie czy te˙z prowadz ˛acego — równolegle z obserwac-
jami wizualnymi — obserwacje fotograficzne, do których wystarczy zwykły aparat fotograficzny z szerokok ˛atnym
obiektywem i mo˙zliwością wykonywania długoczasowych ekspozycji. Przy obecnym stanie rozwoju PFN, gdzie du˙zą
część nieba nad Polsk ˛a pokrywają stacje wideo oraz fotograficzne wyposa˙zone w shuttery, jest du˙ze prawdopodobiénstwo
zaobserwowania wspólnych zjawisk i ich dokładn ˛a analizę. Więcej szczegółów w niniejszym numerze CYRQLARZ-a
oraz na stroniehttp://foto.pkim.org .

Roje aktywne

Rój Kod Aktywność Maksimum Radiant V∞ r ZHR
mm.dd–mm.dd mm.dd λ�[◦] α[◦] δ[◦] [km/s]

Lirydy LYR 04.16–04.25 04.22 032.32 271 +34 49 2.1 18
η-Aquarydy ETA 04.19–05.28 05.05 045.50 338 -01 66 2.4 60
Sagittaridy SAG 04.15–07.15 05.19 059.00 247 -22 30 2.5 5
Bootydy VI JBO 06.26–07.02 06.27 095.70 224 +48 18 2.2 zm.
Pegazydy JPE 07.07–07.13 07.09 107.50 340 +15 70 3.0 3

δ-Aquarydy S SDA 07.12–08.19 07.28 125.00 339 -30 41 3.2 20
α-Capricornidy CAP 07.03–08.15 07.30 127.00 307 -10 23 2.5 4
ι -Aquarydy S SIA 07.25–08.15 08.04 132.00 334 -15 34 2.9 2
δ-Aquarydy N NDA 07.15–08.25 08.08 136.00 335 -05 42 3.4 4

Perseidy PER 07.17–08.24 08.12 140.00 046 +58 59 2.6 100
κ-Cygnidy KCG 08.03–08.25 08.17 145.00 286 +59 25 3.0 3

ι -Aquarydy N NIA 08.11–08.31 08.19 147.00 327 -06 31 3.2 3

Fazy Księżyca

Nów Pierwsza Kwadra Pełnia Ostatnia Kwadra

kwiecień, 8 kwiecień, 16 kwiecień, 24 maj, 1
maj, 8 maj, 16 maj, 23 maj, 30

czerwiec, 6 czerwiec, 15 czerwiec, 22 czerwiec, 28
lipiec, 6 lipiec, 14 lipiec, 21 lipiec, 28

sierpién, 5 sierpién, 13 sierpién, 19 sierpién, 26
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Roje aktywne – położenie radiantów

SAG LYR ETA
kwiecień, 20 227 -18 269 +34 323 -7
kwiecień, 25 230 -19 274 +34 328 -5
kwiecień, 30 233 -19 332 -4
maj, 5 236 -20 337 -2
maj, 10 240 -21 341 0
maj, 20 247 -22 350 +5
maj, 30 256 -23
czerwiec, 10 265 -23
czerwiec, 15 270 -23
czerwiec, 20 275 -23 JBO
czerwiec, 25 280 -23 223 +48
czerwiec, 30 284 -23 225 +47 CAP JPE
lipiec, 5 289 -22 285 -16 SDA 338 +14
lipiec, 10 293 -22 289 -15 325 -19 NDA 341 +15 PER
lipiec, 15 298 -21 294 -14 329 -19 316 -10 012 +51
lipiec, 20 299 -12 333 -18 319 -9 SIA 018 +52
lipiec, 25 303 -11 337 -17 323 -9 322 -17 023 +54
lipiec, 30 KCG 308 -10 340 -16 327 -8 328 -16 029 +55
sierpién, 5 283 +58 NIA 313 -8 345 -14 332 -6 334 -15 037 +57
sierpién, 10 284 +58 317 -7 318 -6 349 -13 335 -5 339 -14 043 +58
sierpién, 15 285 +59 322 -7 352 -12 339 -4 345 -13 050 +59
sierpién, 20 286 +59 327 -6 356 -11 343 -3 057 +59
sierpién, 25 288 +60 332 -5 347 -2 065 +60
sierpién, 30 289 +60 337 -5

UWAGI DO WIZUALNYCH OBSERWACJI METEORÓW
Ewa Zegler

W ubiegłych latach na łamach CYRQLARZ-a dósć regularnie ukazywały si˛e artykuły dotycz ˛ace obserwacji wizual-
nych, zawieraj ˛ace komentarze na temat ich jakości i poprawnósci. Rok 2004 przyniósł znaczny spadek zarówno ilości
obserwacji wizualnych oraz — jak si˛e wydaje — ich poziomu. Powodem tego drugiego mo˙ze być fakt, że ostatnio
brakowało artykułów, komentuj ˛acych te kwestie, co odbiło si˛e to negatywnie na podejściu obserwatorów do wykony-
wania obserwacji oraz — co za tym idzie — staranności i rzetelnósci tychże. Dlatego te˙z uznałam, ˙ze warto omówíc
najczęściej pojawiaj ˛ace się w raportach niedoci ˛agnięciatechnicznei wyja śníc pewne sprawy. Posiłkować się będę przy
tym dostrze˙zonymi przez siebie przykładami, pragn˛e jednak podkréslić, że nie chodzi mi tutaj bynajmniej o publiczne
wytykanie błędów poszczególnym osobom, a o usprawnienie przetwarzania obserwacji.

Poruszone poni˙zej kwestie mog ˛a się wydawác banalne. Podstawow ˛a spraw ˛a jest na przykład terminowósć dostar-
czania raportów. Dlaczego? Na ostatnim Seminarium PKiM Krzysztof Mularczyk przedstawił ciekaw ˛a analizę akty-
wności ubiegłorocznych Lirydów, wykonan ˛a na podstawie danych PKiM oraz IMO. Niestety, dysponował zbyt mał ˛a
ilością obserwacji PKiM, aby ich wyniki były w pełni miarodajne i pewne. Jedn ˛a z przyczyn jest włásnie zwlekanie z
dostarczaniem raportów. Iście kuriozalny jest tu przypadek pewnego długoletniego sta˙zem członka Pracowni, który —
zdawałoby si˛e — tak podstawowe kwestie, jak odpowiednio szybkie dostarczanie rezultatów obserwacji rozumie. Otó˙z
przebywał on w Ostrowiku podczas akcji obserwacyjnej Lirydy, wykonuj ˛ac obserwacje, a mimo to — z niewiadomych
względów — raportów z owych obserwacji przesłać nie mógł... przez niemal rok!

Oczywíscie, trzeba w tym miejscu przyznać, że mamy spore zaległości w tworzeniu całósciowej bazy danych me-
teorów zaobserwowanych wizualnie — POLISH VISUAL METEOR DATABASE — stąd brak jest du˙zych zbiorczych
analiz, na co narzeka wiele osób. Składanie dobrej, pozbawionej bł˛edów bazy jest jednak bardzo czasochłonne, a nie
chcielibýsmy — mówiąc kolokwialnie — odwalác chałtury. Warto w tym miejscu podkreślić, że bazy danych twor-
zone przez Pracowni˛e są nielicznymi, jésli nie jedynymi, daj ˛acymi możliwość odkrywania nowych rojów. Inne bazy
zawieraj ˛a znacz ˛aco mniej zjawisk, lub te˙z nie zawieraj ˛a ich współrzędnych. Zaległósci nie zwalniaj ˛a nikogo od dostar-
czania swoich raportów na bie˙ząco — czy to w formieanalogowej, pocztą tradycyjn ˛a, czy te˙z w formie elektronicznej
e-mailem, , poniewa˙z — jak widác — ktoś zadaje sobie trud przeanalizowania uzyskanych dzi˛eki Waszym obserwacjom
danych dotycz ˛acych okresu aktywnósci wybranego roju.
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Zachęcam Was w tym miejscu do samodzielnego przetwarzania wyników Waszych obserwacji na postać cyfrową.
Służy do tego program CORRIDA, dostępny pod adresemhttp://corrida.pkim.org lub w dystrybucji LINUKSA

o nazwie ASTROKNOPPIX (http://ds2.uw.edu.pl/ ∼virtek/astroknoppix ). W tym drugim przypadku prosz˛e
jednak równie˙z o przesyłanie / przywo˙zenie papierowych wersji raportów. Aby zapobiec opó´znieniom, chciałabym
wrócić do tworzenia podsumowania półrocznego. Mo˙ze to zmotywuje niektórych, robi ˛acych obserwacjedo szuflady.
Równoczésnie prosz˛e też, abýscie tworzyli własne podsumowania obserwacji z liczb ˛a wykonanych godzin, co pozwoli
sprawdzíc, czy wszystkie Wasze obserwacje do nas dotarły.

Tak więc załóżmy,że dostarczono nam ju˙z papierowe wersje raportów. Jakie braki i uchybienia si˛e w nich zdarzaj ˛a?
Zacznijmy może znowu od spraw wr˛ecz trywialnych. Czytelnósć pisma, czy mo˙ze raczej — w niektórych przypadkach
— jegonieczytelno´sć. Czasem trudnósć odczytania wynika z tego, ˙ze dysponujemy niezbyt dobrej jakości kserokopi ˛a
raportu. Inni znowu staraj ˛a się wpisác jak najwięcej meteorów do jednego formularza. Jeśli zaobserwowalísmy dużo
zjawisk, dzielmy to na dwa raporty, czy te˙z piszmy na odwrocie (wersja dla oszcz˛ednych). Przy du˙zej liczbie zjawisk
problemy pojawiaj ˛a się też w przypadku map. Prosz˛e o takie numerowanie narysowanych meteorów, aby było jed-
noznaczne, którego meteora autor miał na myśli. Tak czy inaczej, nieczytelne pismo zniech˛eca nawetprzodowników
wklepywania. Raz jeszcze prosz˛e więc o staranne i wyra´zne wypełnianie raportów (najlepiej czarnym cienkopisem).

Idąc — po kolei — dalej: prosz˛e o wpisywanie w rubryceDate daty łamanej, jésli chodzi o dzién (np. 11/12
03 2005), nawet, jésli obserwacj˛e zakónczyliśmy przed północ ˛a czasu uniwersalnego (UT), aby informacja ta była
jednoznaczna. Wbrew temu, co s ˛adzą niektórzy, wypełnianie rubrykiCenter of the observer fieldrównież jest potrzebne
do analiz. S ˛a wprawdzie tacy, którzy twierdz ˛a, że — ze względu na specyfik˛e obserwacji wizualnych, gdzie wr˛ecz
zabrania si˛e wpatrywania w jeden punkt, zalecaj ˛ac wodzenie wzrokiem po niebie — nie ma sensu wyznaczać centrum
obserwowanego obszaru. Jednak — jeśli nie obserwujemyrekreacyjnie, spaceruj ˛ac i rozglądając się dookoła z głow ˛a
zadart ˛a do góry, ale siedzimy wygodnie na swoim stanowisku obserwacyjnym, to oczywiste jest, ˙ze już z tego wynika
przybliżony kierunek naszego wzroku.

Kwestie wyznaczania widoczności granicznej (LM) i współczynnikaF były omawiane wielokrotnie. Przypomn˛e
tylko, że do oceniania LM posługujemy si˛e tabelami widocznósci granicznej opublikowanymi przez IMO, natomiast
przy wyznaczaniu współczynnikaF powinniśmy brác pod uwag˛e nie tylko zachmurzenie, ale równie˙z zasłaniaj ˛ace nam
niebo budynki i drzewa. Skoro jesteśmy już przy danych dotycz ˛acych poszczególnych przedziałów czasowych, słów
kilka o długósci tychże przedziałów i... o krótkiej pami˛eci niektórych obserwatorów. W sierpniu ubiegłego roku udało
się w trakcie obozu w miar˛e sprawnie przeprowadzić obserwacje wybuchu aktywności Perseidów, a nast˛epnie szybko
przesłác dane do IMO. Na zeszłorocznej konferencji IMO w Varnie Rainer Arlt zaprezentował sposób analizy rojów
na przykładzie owego wybuchu właśnie. Jedna z tabel zawierała przedziały czasowe z ró˙znych powodów nieuwzgl˛ed-
nione w obliczeniach — jedn ˛a z przyczyn był ich zbyt długi czas efektywny. Znalazły si˛e tam fragmenty obserwacji
trójki polskich obserwatorów, którzy popełnili bł ˛ad, polegaj ˛acy właśnie na obraniu niektórych zbyt długich przedziałów
czasowych. W sumie mo˙zna to uznác za przeoczenie, bowiem znakomita wi˛ekszósć ich prawidłowo wykonanych ob-
serwacji została u˙zyta do analizy, tym niemniej wszyscy ci obserwatorzy przebywali na obozie, na którym Arek Olech
szczegółowo wyjásniał, jak dobierác przedziały czasowe zale˙znósci od aktywnósci roju. Informacje te pojawiły si˛e też
w CYRQLARZ-u. W sytuacji, kiedy aktywnósć roju zmienia si˛e z minuty na minut˛e, nie mo˙zna stosowác przedziałów
rzędu niemal pół godziny — nie da to dokładnego obrazu jej zmian.

Prosiłabym te˙z o wpisywanie w raportach z obserwacji ze szkicowaniemśrodków poszczególnych przedziałów
czasowych (przydaje si˛e to przy wklepywaniu) oraz numerów doł ˛aczanych map. Przypominam, ˙ze nie ma koniecznósci
wypełniania w raporcie rubrykiStream, jeśli meteor został naszkicowany. Warto natomiast wypełnić tabelę Observer
showers, aby wiedziéc, jakie roje s ˛a aktywne w danym momencie. Zdarzaj ˛a sie bowiem przypadki, ˙ze pocz ˛atkujący
obserwator pracowicie oblicza na wakacyjnym obozie przynale˙zności zaobserwowanych zjawisk — i chwała mu za to!
— ale uwzględnia przy tym styczniowe Drakonidy...

Jésli macie jakiekolwiek pytania, dotycz ˛ace chocia˙zby tak podstawowych spraw jak wypełnianie raportów, zach˛ecam
do kontaktuezegler@o2.pl lub listownie (adres w stopce redakcyjnej).

Mam nadzieję, że powyższe uwagitechniczneusprawni ˛a nam wszystkim prac˛e, przyczyniaj ˛ac się do szybszego
analizowania danych pochodz ˛acych z Waszych obserwacji i czyni ˛ac je w ten sposób bardziej wartościowymi naukowo.
Czego Wam i sobie ˙zyczę.
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OBSERWACJE TELESKOPOWE METEORÓW
Konrad Szaruga

Za oknem wiosna, dnie coraz dłu˙zsze, a noce cieplejsze.Na pogod˛e też nie możemy narzekác, jednym słowem wszys-
tko zachęca nas do nocnych obserwacji nieba. W nadchodz ˛acych miesi ˛acach chciałbym zaproponować do obserwacji
następujące roje:

Roje teleskopowe maj–czerwiec

Nazwa Okres aktywnósci V km/s R.A. Dec. Uwagi
θ-Herculidy maj ≈ 40 264◦ +35◦ -
Lirydy VI 10–21.06 18 278◦ +35◦ -

θ-Herculidy

Słabo zbadany, ale zapowiadaj ˛acy się interesuj ˛aco rój. Prawdopodobnie jest powi ˛azany z kometa P/IRAS-Araki-Alcock,
która przecięła orbitę Ziemi w maju 1983 roku, dwa dni po tym jak przeszła przezeń nasza planeta. Obserwowany był
przez członków DMS na pocz ˛atku lat 90-tych. Bardzo słabo zbadany, w zwi ˛azku z czym jego wszelkie obserwacje
będą bardzo cenne. Aktywny w drugiej połowie maja. Preferowane mapki: TDx068, Tx070, Tx150. Dodatkowo mo˙zna
stosowác mapkę Tx109. Mapki TDx068 i Tx070 s ˛a zamieszczone na stronie 23 i 24 tego numeru CYRQLARZ-a.

Lirydy VI

Słaby rój meteorów, charakteryzuj ˛acy się w większósci zjawiskami niebieskimi lub białymi. Aktywny w drugiej połowie
czerwca, z maksimum 15 czerwca (λ� = 84 .◦5). Meteory wybiegaj ˛ace z jego radiantu nie nale˙zą do najjásniejszych
(średnia jasnósć ok. 3m.). Jego aktywnósć plasuje si˛e na poziomie ZHR= 1.5–3, aczkolwiek odnotowywano jego
wzrost do ZHR= 8–9. W tym samym czasie i za pomoc ˛a tych samych mapek mo˙zemy obserwowác słaby teleskopowy
rój χ-Drakonid. Preferowane mapki: Tx068, Tx070, Tx086. Ewentualnie mo˙zna uży ć mapki Tx067 zamiast Tx068.
Mapki TDx068 i Tx070 s ˛a zamieszczone na stronie 23 i 24 tego numeru CYRQLARZ-a.

Tx w oznaczeniach mapek, oznacza ró˙zne serie, gdzie w miejsce x nale˙zy wstawić literkę A, B lub D. TA to mapki
przeznaczone dla lornetek ośrednicy obiektywu 30–50 mm, z map TB powinni korzystać posiadacze lornetek powy˙zej
50–80 mm, zás map TD u˙zytkownicy lornetek o aperturze powy˙zej 80 mm i refraktorów. Mapki w wersji angielskiej
(serie TA, TB, TD) s ˛a do ściągnięcia ze stronyftp://ftp.jach.hawaii.edu/pub/ukirt/mjc/charts/ , w wersji
polskiej (seria TD) na stroniehttp://www.ds2.uw.edu.pl/~kszaruga/pkim/mapki.htm .

TELESKOP DO WZI ĘCIA
Konrad Szaruga

Jak zapewne wi˛ekszósć osób wie, ubiegły rok był bardzo skromny jeśli chodzi o obserwacje teleskopowe meteorów.
Dlatego, zgodnie z sugestiami, które pojawiły si˛e na ostatnim seminarium Pracowni, postanowiliśmy umożliwi ć dostęp
do trzech refraktorów (Celestron 102/500, wyposa˙zone w okular Baader Planetarium — Eudiascopic 35 mm, daj ˛acym
powiększenie 14x z polem widzenia niespełna 3 .◦5), które s ˛a własnóscią PKiM.

Po teleskopy zgłosić się może każdy, kto wykonywał ju˙z obserwacje teleskopowe i posiadł niezb˛edne dóswiadczenie.
Oczywistym warunkiem wypo˙zyczenia sprz˛etu jest zobowi ˛azanie si˛e do wykonywania za jego pomoc ˛a, obserwacji
meteorów. W mi˛edzyczasie, przestawiaj ˛ac teleskop z jednego pola na drugie, mo˙zna go skierowác na inne obiekty, jak
np.: komety czy mgławice. Ch˛etnych zapraszam do kontaktu na adres:pkim@pkim.org
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KĄCIK KOMETARNY
Agnieszka i Tomasz Fajfer

C/2004 Q2 Machholz

Ozdoba zimowego nieba czas swejświetnósci ma już za sob ˛a. Nadal jednaḱswieci wysoko przemieszczaj ˛ac się przez
Wielki Wóz. Jej jasnósć ciągle spada i w kwietniu oscyluje w przedziale 7–8m. Dokładne pomiary pozycyjne pozwoliły
okréslić jej orbitę, która jest silnie rozci ˛agniętą elips ˛a. Machholz potrzebuje a˙z 110000 lat na pełen obieg wokół Słońca.
Oddali się na 4500 jednostek astronomicznych, co oznacza, ˙ze większ ˛a część swojego ˙zycia spędzie w obłoku Oorta,
skąd zapewne pochodzi.

C/2003 T4 i C/2005 A1 LINEAR

O kometach tych wspominaliśmy w poprzednim numerze CYRQLARZ-a. Zgodnie z naszymi prognozami LINEAR 2003
T4 powoli jásnieje (8m) i szybko ucieka na południow ˛a półkulę nieba. LINEAR 2005 A1 równie˙z osiągnęła 8 wielkość
gwiazdow ˛a i także znajduje si˛e na południowej półkuli nieba.

9P/Tempel

Jest to stara krótkookresowa kometa nale˙ząca do tzw. jowiszowej rodziny komet . Jest to jej 24 powrót od momentu
odkrycia (1867r.). Najbli˙zej Słońca znajdzie si˛e 5 lipca i powinna wtedy osi ˛agnąć jasnósć 10m. Warunki do jej ob-
serwacji nie b˛edą najlepsze; w dniu przejścia przez peryhelium kometa b˛edzie blisko gwiazdy Kłos Panny. Bior ˛ac
pod uwagę niewielką jasnósć i niedużą odległósć od Słónca kometa nie byłaby warta poszukania jej, gdyby nie pewne
zdarzenie, które rozegra si˛e dzién wczésniej: kometę Tempel odwiedzi sonda DEEP IMPACT. Należy tu nadmieníc, że
odwiedzaj ˛aca nie b˛edzie pukác do drzwi, raczej je wywa˙zy. Sonda wystrzeli ładunek, który uderzaj ˛ac w kometę wybije
ponad stumetrowej́srednicy krater (vide CYRQLARZ nr 171Sonda DEEP IMPACT zajrzy do wn˛etrza kometyautorstwa
Arka Olecha). Oczywiste wydaje si˛e, że pojawi się dużo lotnych składników pochodz ˛acych z j ˛adra komety (gaz i pył).
Oznacza to mo˙zliwość pojásnienia komety i chócby to powinno zach˛ecić do zalezienia jej. Oto jej efemeryda:

Data α δ D R Elong.

2005 05 10 12 53.10 +09 43.6 0.714 1.607 137.0
2005 05 15 12 52.01 +08 28.9 0.720 1.591 133.0
2005 05 20 12 51.98 +07 04.8 0.728 1.576 129.1
2005 05 25 12 53.02 +05 32.4 0.738 1.562 125.5
2005 05 30 12 55.13 +03 53.0 0.751 1.550 122.1
2005 06 04 12 58.30 +02 07.7 0.766 1.539 118.9
2005 06 09 13 02.51 +00 17.7 0.783 1.529 115.9
2005 06 14 13 07.72 -01 36.1 0.802 1.521 113.1
2005 06 19 13 13.87 -03 32.5 0.822 1.515 110.6
2005 06 24 13 20.90 -05 30.6 0.844 1.510 108.2
2005 06 29 13 28.76 -07 29.4 0.868 1.508 106.0
2005 07 04 13 37.41 -09 27.9 0.893 1.506 104.0
2005 07 09 13 46.80 -11 25.6 0.920 1.507 102.0
2005 07 14 13 56.90 -13 21.4 0.948 1.509 100.3
2005 07 19 14 07.66 -15 14.6 0.979 1.512 98.6
2005 07 24 14 19.03 -17 04.4 1.011 1.518 97.0
2005 07 29 14 30.98 -18 50.0 1.045 1.525 95.5
2005 08 03 14 43.47 -20 30.9 1.081 1.534 94.0

Tabela 1:Efemeryda komety 9P/Tempel.D i R to odpowiednio
odległósć komety od Ziemi i od Słónca (w jednostkach astronomicznych)

Oto obserwacje komety Machholz wykonane przez jednego z naszych najlepszych obserwatorów (nie tylko mete-
orów). Kolejno: pomiary jasnósci orazśrednicy otoczki. Obserwacje doskonale ukazuj ˛a ewolucje jasnósci i zmiany
parametróẃsrednicy głowy. Kometa miała najwi˛eksz ˛a jasnósć i największe rozmiary otoczki w czasie najwi˛ekszego
zbliżenia do Ziemi i przej́scia przez punkt przysłoneczny, co nast˛epowało mniej więcej w tym samym czasie. Znaczne
rozmiary głowy komety powodowały, ˙ze obiekt nie był łatwo dostrzegalny gołym okiem; konieczne dodegustowania
się tą kometa było ciemne niebo. Nale˙zy dodác również, że pomiary nie odbiegaj ˛a od wartósci uzyskiwanych przez
znanych zagranicznych obserwatorów komet. Osoby, które nie widziały komety Machholza mog ˛a jedynieżałować.
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PODSUMOWANIE OBSERWACJI WIZUALNYCH
I TELESKOPOWYCH WYKONANYCH W ROKU 2004

Krzysztof Mularczyk i Konrad Szaruga

Tabela prezentuje sumaryczne wyniki obserwacji wizualnych i teleskopowych. Aby w miar˛e sprawiedliwie poł ˛aczyć
te dwa rodzaje obserwacji, przyj˛eta została nast˛epująca zasada oceniania: za ka˙zdą godzinę obserwacji wizualnych
przyznawany był jeden punkt, natomiast jedna godzina obserwacji teleskopowych wchodziła z wag ˛a 1.3 punktu. Osoby,
ktore uzyskały więcej niż 50 punktów otrzymały darmow ˛a prenumerat˛e Cyrqlarz-a. Dodatkowo, trzy osoby, ktore
przekroczyły liczbę 100 punktów otrzymały nagrody ksi ˛ażkowe. Najlepszymi obserwatorami PKiM w roku 2004
zostali: Ewa Zegler, która wykonała 267.911 godzin, Dariusz Dorosz (131.817 h) oraz Anna Lemiecha (126.265 h).
Bardzo dobr ˛a formą obserwacyjn ˛a wykazali się również Anna Pałasz, Michał Goraus, PrzemysławŻołądek i Karolina
Pyrek. Wyżej wymienionym oraz pozostałym obserwatorom chcielibyśmy bardzo gor ˛aco podziękowác.

Rok 2004 zamykamy z liczb ˛a 1240.884 godzinobserwacji wizualnych. Przypomn˛e, że w roku 2003 wykonalísmy
1646.90 godzin, czyli 400 wi˛ecej niż w roku ubiegłym. Smutne jest, ˙ze z roku na rok liczba obserwacji wizualnych
wykonanych przez PKiM spada. Zamiast jednak szlochać i przypominác sobie stare dobre czasy, kiedy członkowie
PKiM byli najlepszymi obserwatorami náswiecie trzeba wzi ˛ać się w gaŕsć i wykorzystác każdą pogodn ˛a noc w tym
roku! Miejmy nadzieję, że bieżący rok będzie lepszy i zamkniemy go z magiczn ˛a liczbą 2000 godzin.



— PKiM SA - Cyrqlarz no. 173 — 21

Liczba obserwacji teleskopowych równie˙z znacznie pogorszyła si˛e w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tym roku
wykonane zostało tylko44.772 godzinczyli blisko trzy razy mniej niz w roku 2003. Tym samym apelujemy do Was
o wykonywanie tego typu obserwacji nie tylko podczas obozów PKiM. Wasze samodzielne obserwacje pozwol ˛a na
zebranie większej ilósci danych z całego roku.

Wszystkim obserwatorom jeszcze raz dzi˛ekujemy!

Obserwator Kod Te f fvis Te f ftel ∗1.3 SUMA

Ewa Zegler ZEGEW 267.911 0 267.911
Dariusz Dorosz DORDA 131.817 0 131.817
Anna Lemiecha LEMAN 126.265 0 126.265
Anna Pałasz PALAN 95.473 0.871 96.344
Michał Goraus GORMI 91.700 0 91.700
PrzemysłaẇZołądek ZOLPR 73.721 12.285 86.006
Karolina Pyrek PYRKA 46.000 0 46.000
Andrzej Skoczewski SKOAN 29.434 0 29.434
Krzysztof Hełminiak HELKR 25.045 1.950 26.995
Łukasz Kowalski KOWLU 9.115 15.964 25.079
Kamil Złoczewski ZLOKA 22.631 1.911 24.542
Maciej Kwinta KWIMA 23.000 0 23.000
Adrianna Pietruszka PIEAD 23.000 0 23.000
Izabela Spaleniak SPAIZ 22.627 0 22.627
Dominika Łacheta LACDO 22.390 0 22.390
Mariusz Lemiecha LEMMA 22.419 0 22.419
Katarzyna Radzínska RADKA 21.280 0 21.280
Filip Polewaczyk POLFI 16.417 0 16.417
Adam Dyjur DYJAD 16.320 0 16.320
Piotr Nawalkowski NAWPI 15.250 0 15.250
Małgorzata Gierczak GIEMA 15.067 0 15.067
Marek Fertała FERMA 13.127 0 13.127
Tomasz Fajfer FAJTO 11.750 0 11.750
Konrad Szaruga SZAKO 0.000 11.141 11.141
Marcin Jonak JONMA 10.000 0 10.000
Sebastian Wn˛ek WNESE 8.250 0 8.250
Grzegorz Brzezinka BRZGR 8.180 0 8.180
Arkadiusz Olech OLEAR 8.083 0 8.083
Fryderyk Walczak WALFR 8.000 0 8.000
Kamil Szewc SZEKA 6.250 0.650 6.900
Piotr Płaszczyk PLAPI 5.500 0 5.500
Weronika Mýsliwiecka MYSWE 5.180 0 5.180
Radosław Ciarczýnski CIARA 4.333 0 4.333
Kamila Glinkowska GLIKA 4.033 0 4.033
Jadwiga Banás BANJA 3.467 0 3.467
Joanna Nietupska NIEJO 3.200 0 3.200
Marcin Nietupski NIEMA 3.100 0 3.100
Artur Kopeć KOPAR 2.917 0 2.917
Piotr Kędzierski KEDPI 2.817 0 2.817
Jolanta Szarzýnska SZAJO 2.330 0 2.330
Ryszard Sordyl SORRY 2.000 0 2.000
Paweł Schmidt SCHPA 2.000 0 2.000
Anetta Machón MACAN 2.000 0 2.000
Krzysztof Dwornik DWOKR 2.000 0 2.000
Tomasz Kowalski KOWTO 1.833 0 1.833
Wacław Moskal MOSWA 1.567 0 1.567
Justyna Cholka CHOJU 1.250 0 1.250
Marek Konopko KONMA 0.833 0 0.833
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OGŁOSZENIE

ZAPROSZENIE NA XVI OBÓZ ASTRONOMICZNY PKIM
Zarząd

Zapraszamy wszystkich miłośników astronomii, zainteresowanych
obserwacjami meteorów, do udziału wXVI Obozie Obserwacyjnym
Pracowni Komet i Meteorów, który odbędzie się w dniach 1–15 lipca
br. wStacji Obserwacyjnej Obserwatorium Warszawskiegow Ostrowiku
pod Warszaw ˛a. Obóz organizowany jest z myślą o pocz ˛atkujących ob-
serwatorach - wystarczy znajomość gwiazdozbiorów. Mile widziane
będą również zgłoszenia od osób doświadczonych, które chciałyby
poszerzác swoje umiejętnósci oraz pomagác organizatorom w szkole-
niu pocz ˛atkujących.

W trakcie obozu b˛edziemy obserwowác wizualnie i teleskopowo
takie roje, jakτ-Aquarydy, Pegazydy,α-Cygnidy,α-Capricornidy oraz
Aquarydy. Będzie mo˙zna też nauczýc się obsługi stanowisk do ob-
serwacji wideo i fotograficznych, wchodz ˛acych w składPolish Fireball
Network(polskiej sieci bolidowej — szersze informacje na jej temat:
http://pfn.pkim.org ) oraz analizy uzyskiwanych danych (głównie
programami CORRIDA i RADIANT ). Obóz jest najlepsz ˛a okazj ˛a do
zebrania du˙zej ilości danych, co umo˙zliwia m.in. odkrywanie nowych
rojów. Mamy zamiar jeszcze lepiej przeanalizować dotychczas zebrane
obserwacje.

Na obozie tym chcemy skoncentrować się na obserwacjach mete-
orów technik ˛a teleskopow ˛a, więc zach˛ecamy do prowadzenia tych
obserwacji jeszcze przed obozem (zajrzyjcie do tekstuObserwacje teleskopowe meteorów). Do Waszej dyspozycji b˛edą
m.in. 3 refraktory Celestron 102/500 mm.

Zachęcamy Was do zabrania ze sob ˛a lornetek ze statywami lub teleskopów. Do obserwacji innych obiektów doskonale
posłuży zás 20-cm refraktor Grubb. B˛edziecie mieli równie˙z okazję zapoznác się z działaniem profesjonalnego 60-cm
teleskopu Cassegraina, znajduj ˛acego si˛e w Ostrowiku.

Obóz jest bezpłatny. Staramy si˛e o możliwość pokrycia kosztów podró˙zy. Wyżywienie — we własnym zakresie
(będziemy mieli do dyspozycji dwie w pełni wyposa˙zone kuchnie, niedaleko Stacji jest sklep spo˙zywczy). Zapewni-
amy zakwaterowanie w budynkach mieszkalnych Stacji, jak równie˙z materiały do obserwacji — mapki, raporty itp. —
oraz możliwość konsultacji 24 h na dob˛e. Wakacje w Ostrowiku to tak˙ze wycieczki do lasu na grzyby i jagody. B˛edzie
możliwość zagrania w siatkówk˛e, koszykówk˛e i piłkę nożną. Atmosferę obozów i akcji obserwacyjnych organizowanych
przez Pracowni˛e oraz ogl ˛ad na miejsce obozu najlepiej opisuj ˛a zdjęcia zamieszczone na stroniehttp://www.pkim.org
(dział Obozy) oraz tzw. Zapiski Ostrowickie, skrzętnie spisane przez Macieja Kwint˛e i umieszczone pod adresem
http://www.kwima.republika.pl/zapiski.html .

Na Wasze — tylko indywidualne — zgłoszenia czekamy do dnia 10 czerwca (termin nieprzekraczalny). Ilość miejsc
jest ścísle ograniczona przez pojemność Stacji Obserwacyjnej w Ostrowiku— około 20 osób. W pierwszej kolejności
przyjmowane b˛edą osoby, które zadeklaruj ˛a uczestnictwo w całym obozie oraz wykonaj ˛a obserwacje przed obozem.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na jeden z adresów e-mail:pkim@pkim.org lub
rp_c@poczta.onet.pl albo poczt ˛a tradycyjn ˛a:

Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytet Warszawski

Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa

z dopiskiemPKiM — XVI Obóz
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Pracownia Komet i Meteorów

Telescopic Chart:   TD068

Observer ________________________________
Year ______ Month ___________ Day ________
Site ________________________________
Fields LM’s _____________ X-refer. _______

Chart Parameters:
Field Centre (J2000): 
R.A. 16 28 Dec. +48
Limiting Magnitude:  12.5 
Scale: 42.22 mm/O
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Pracownia Komet i Meteorów

Telescopic Chart:   TD070

Observer ________________________________
Year ______ Month ___________ Day ________
Site ________________________________
Fields LM’s _____________ X-refer. _______

Chart Parameters:
Field Centre (J2000): 
R.A. 19 50 Dec. +46
Limiting Magnitude:  12.5 
Scale: 42.22 mm/O

N

E






