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Pracownia Komet i Meteor�ow � Stowarzyszenie Astronomiczne

�� Czerwca ����

IV OB�OZ ASTRONOMICZNY PKiM

Z przyjemno�sci�a informujemy� 	ze miejsce na IV Obozie Astronomicznym PKiM� kt�ory odb�edzie si�e w
dniach �
�� lipca b�r� w Ostrowiku� przyznali�smy nast�epuj�acym osobom�

Jaros�law Dygos� Marcin Gajos� Micha�l Jurek� Krzysztof Kami�nski� Marcin Konopka� Andrzej Skoczewski�
Krzysztof Socha� Konrad Szaruga� Aleksander Tro�mowicz� Mariusz Wi�sniewski� Luiza Wojciechowska�

Przypominamy� 	ze zbi�orka uczestnik�ow obozu odb�edzie si�e �
 lipca b�r� w godzinach ���
������� przy
informacji w halu g�l�ownymDworca Centralnego w Warszawie� Nast�epnie planowany jest przejazd poci�agiem
z Warszawy �Sr�odmie�scie do Celestynowa� W zwi�azku z tym osoby jad�ace poci�agiem mog�a kupi�c bilet
bezpo�srednio do tej miejscowo�sci �tzn� bilet �l�aczony miejsce zamieszkania�Warszawa�Celestyn�ow��

Przypominamy o zabraniu �spiwor�ow i karimat� a tak	ze prowiantu �wy	zywienie w trakcie obozu w zakresie
w�lasnym�� Zwrot koszt�ow podr�o	zy zagwarantowany�

ALFA CYGNIDY ��������	

Wreszcie uda�lo nam si�e zako�nczy�c prace nad opracowywaniem danych dotycz�acych domniemanego roju
��Cygnid� By�lo to mo	zliwe dzi�eki ogromnej pracy jak�a wykonali Marcin Gajos i Micha�l Jurek� kt�orzy
pracowicie wpisali do programu RADIANT prawie 
��� meteor�ow�

W ci�agu trzech lat w okresie ��
� lipca 
� obserwator�ow PKiM wykona�lo ��� godzin i �� minut wizual�
nych obserwacji meteor�ow� W tym czasie uda�lo si�e zaobserwowa�c ���meteor�ow podejrzanych o przynale	zno�s�c
do roju ��Cygnid i ��� meteor�ow sporadycznych� A	z ���� zjawisk zosta�lo naszkicowanych na mapach At�

lasu Brno ����� Poni	zej prezentujemy list�e obserwator�ow� kt�orzy dostarczyli do PKiM swoje obserwacje
tego roju�

Maciej Reszelski� Arkadiusz Olech� Tomasz Fajfer� Konrad Szaruga� Marcin Gajos� Krzysztof Socha� Maciej
Kwinta� Krzysztof Wtorek� �Lukasz Sanocki� Tomasz Dziubi�nski� Jaros�law Dygos� Gracjan Maciejewski�
Andrzej Skoczewski� Artur Szaruga� Wojciech Jonderko� Marcin Konopka� Micha�l Jurek� Tomasz 	Zywczak�
Maria Wo�zniak� Tomasz Ramza� �Lukasz Pospieszny� Piotr Grzywacz� Robert Szczerba� Krzysztof Kami�nski�
�Lukasz Raurowicz� Tadeusz Sobczak� Rafa�l Kopacki� Micha�l Marek� El	zbieta Brembor� Ireneusz S�lawi�nski�
Krzysztof Gdula� Marek Piotrowski� Pawe�l Trybus� Pawe�l Musialski� Pawe�l Gembara�

Dodatkowo uda�lo nam si�e otrzyma�c tak	ze �
 godziny i �� minut obserwacji teleskopowych� Wykona�lo
je �� obserwator�ow szkicuj�ac na mapach �
� zjawiska� Oto pe�lna lista obserwator�ow�

Tomasz Dziubi�nski� Micha�l Jurek� Konrad Szaruga� Marcin Gajos� Jaros�law Dygos� Tomasz Fajfer� Marcin
Konopka� Wojciech Jonderko� �Lukasz Pospieszny� Rafa�l Kopacki� Krzysztof Wtorek� Maciej Reszelski� Micha�l
Kopczak� Andrzej Skoczewski�

Wszystkie naszkicowane meteory� dla kt�orych oceniono pr�edko�s�c zosta�ly wpisane do programu RADI�
ANT� Wygenerowa�l on g�esto�s�c prawdopodobie�nstwa wyst�apienia radiantu zaprezentowan�a na Rys� � �patrz
nast�epna strona�� Najlepsze rezultaty otrzymuje si�e dla nast�epuj�acych parametr�ow� pr�edko�s�c geocentryczna
V� � �� km�s� wsp�o�lrz�edne centrum radiantu � � 
����� � � ���
�� dobowy dryft radiantu �� � ����

�� � ������ Bardzo podobne rezultaty otrzymuje si�e u	zywaj�ac naszkicowanych meteor�ow teleskopowych�
Dla �
� ��Cygnid oceniona zosta�la jasno�s�c� Z rozk�ladu tej warto�sci otrzymali�smy� 	ze wsp�o�lczynnik r

m�owi�acy o rozk�ladzie masy w strumieniu wynosi ���� � ����� U	zywaj�ac tego wsp�o�lczynnika mogli�smy ju	z
policzy�c Zenitalne Liczby Godzinne �ZHR�� Wykres aktywno�sci ��Cygnid w latach ��������� zaprezen�
towany jest na Rys� �� Wida�c z niego wyra�znie� 	ze aktywno�s�c tego roju trwa od �� � ���� �
� czerwca�
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do �� � �
�� �
� lipca�� Wyra�zne maksimum aktywno�sci z ZHR � 
�� ��� odnotowali�smy w momencie
�� � ����� ����� lipca�� Nie jest jednak wykluczone� 	ze w rzeczywisto�sci wyst�epuje ono troch�e wcze�sniej
lub p�o�zniej�
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Chocia	z nasze obserwacje wizualne i teleskopowe daj�a bardzo zgodne wyniki� nadal nie mo	zemymie�c ���
procentowej pewno�sci co do istnienia tego roju� Jedynym i obiektywnym sposobem potwierdzenia aktywno�sci
��Cygnid s�a obserwacje fotogra�czne i video� w kt�orych b�l�edy wyznaczenia trasy zjawiska i jego pr�edko�sci s�a
znikome� a przez to wyznaczenie radiantu jest bardzo dok�ladne� Trudno mi namawia�c naszych obserwator�ow
do obserwacji video� bo wymagaj�a one drogich kamer i ma�lo os�ob jest w ich posiadaniu� Je�sli jednak kto�s
ze wsp�o�lpracownik�ow PKiM ma kamer�e� albo ma znajomego� kt�ory by�lby zainteresowany wsparciem PKiM
swoimi pracami� zach�ecam bardzo do kontaktu ze mn�a� Mam troch�e materia�l�ow do tego rodzaju obserwacji
i z ch�eci�a je prze�sl�e wszystkim zainteresowanym�

Zupe�lnie inna jest sytuacja z obserwacjami fotogra�cznymi� Jestem przekonany� 	ze znaczna wi�ekszo�s�c
obserwator�ow PKiM jest w posiadaniu aparat�ow� kt�orymi mo	zna robi�c zdj�ecia meteor�ow� Proponowa�lbym
wi�ec zakupi�c kilka �lm�ow fotogra�cznych �najlepiej czarno�bia�lych o czu�lo�sci ��� ASA lub wi�ekszej� i na
ka	zd�a wizualn�a obserwacj�e meteor�ow wykonywan�a w lipcu i sierpniu zabiera�c ze sob�a aparat� Najlepiej
mie�c jeszcze statyw� lecz w przypadku jego braku mo	zna poradzi�c sobie k�lad�ac aparat na trawie i celuj�ac
obiektyw w zenit� Wykonujmy ekspozycje ����� minutowe i pami�etajmy� 	zeby np� na dyktafonie nagra�c
orientacyjny czas wykonania danej ekspozycji� Wszystkie te czynno�sci nie powinny nam zabra�c zbyt du	zo
czasu z obserwacji wizualnej� wi�ec mo	zna powiedzie�c� 	ze upieczemy dwie pieczenie przy jednym ogniu�

Je�sli chodzi o dok�ladniejsze od wizualnych obserwacje teleskopowe� to do nich zach�ecam tych obserwa�
tor�ow� kt�orzy na obserwacje wybieraj�a si�e grupami� Je�sli macie znajomego� z kt�orym wychodzicie na ob�
serwacje� podzielcie si�e obowi�azkami� Jedna osoba niech obserwuje wizualnie� a druga teleskopowo� Prosz�e
jednak o wcze�sniejszy kontakt� w celu przes�lania odpowiednich mapek i raport�ow�

Je�sli wychodzimy na obserwacje samotnie skoncentrujmy si�e na wizualnych obserwacjach ze szkicow�
aniem po�l�aczonych z obserwacjami fotogra�cznymi� Przypominam� 	ze w tym roku proponujemy prowadzi�c
szkicowanie meteor�ow do pierwszych dni sierpnia� Jest to wa	zne ze wzgl�edu na domnieman�a aktywno�s�c roju
Delphinid� kt�ory mo	ze mie�c maksimum aktywno�sci na prze�lomie lipca i sierpnia� Meteory z tego roju nadal
prosimy zalicza�c do sporadycznych� lecz prosimy o uwagi na marginesie� 	ze dane zjawisko jest podejrzane o
przynale	zno�s�c do tego roju�
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Zach�ecam mocno do wykorzystywania ka	zdej pogodnej chwili do oporu� Lipcowe i sierpniowe noce nie
s�a przecie	z a	z tak d�lugie� by du	zym problemem by�ly obserwacje od zmierzchu do �switu� Dodatkowo mnogo�s�c
roj�ow wyst�epuj�acych w tym okresie na pewno uatrakcyjni ka	zd�a obserwacj�e�

DANE Z OBSERWACJI

Poni	zej prezentujemy podsumowanie obserwacji PKiM w pierwszych pi�eciu miesi�acach roku ���� i ich
por�ownanie z podobnym okresem roku �����

Wida�c bardzo wyra�znie� 	ze jak dotychczas rok obecny jest wyra�znie lepszy od zesz�lego� Bior�ac pod uwag�e
fakt� 	ze od cz�e�sci obserwator�ow nie otrzymali�smy jeszcze wszystkich obserwacji kwietniowych i majowych�
mo	zemy za pierwsze pi�e�c miesi�ecy roku ���� zbli	zy�c si�e do poziomu �� godzin� Niew�atpliwie tak du	za
liczba godzin obserwacji� to zas�luga pierwszej pi�atki poni	zszego zestawienia� Jarka Dygosa� kt�ory ju	z ma
ponad ��� godzin obserwacji� Krzy�ska Sochy z prawie � godzinami i maj�acymi niewiele mniej Gracjanowi
Maciejewskiemu� Paw�lowi Trybusowi i Tomkowi 	Zywczakowi� Tu	z za nimi� wci�a	z ze sporymi szansami
w�l�aczenia si�e do rywalizacji o pierwsz�a pi�atk�e obserwator�ow PKiM s�a� Albert Krzy�sk�ow� Marcin Konopka i
Maciej Kwinta�

Zach�ecamy bardzo do dalszej aktywno�sci obserwacyjnej� Dobrze by�loby� aby i w tym roku uda�lo si�e nam
przekroczy�c poziom ���� godzin� co raczej na pewno pozwoli�loby nam ponownie zaj�a�c pierwsze miejsce w
�swiecie� Nie uda si�e to nam przy ma�lej aktywno�sci w lipcu i sierpniu� Dlatego zach�ecamy do maksymalnego
wykorzystania dobrej letniej pogody i wykonywania obserwacji w ka	zdym nadaj�acym si�e do tego momencie�
Miejmy nadziej�e� 	ze pogoda dopisze i b�edzie conajmniej tak dobra jak zes�lego lata�

Obserwator I II III IV V
P

J
 Dygos ��h��m ��h��m ��h��m ��h��m �h��m ���h��m

K
 Socha ��h��m �
h��m �h
�m �h��m ��h
�m ��h��m

G
 Maciejewski �h��m �h��m ��h��m ��h��m h��m ��h��m

P
 Trybus h
�m �h�m ��h��m ��h
�m �
h�
m ��h
�m

T
 �Zywczak �h��m �h��m �h

m ��h��m �h��m ��h�
m

A
 Krzy�sk�ow � 
h��m ��h��m ��h��m � �
h
�m

M
 Konopka �h��m h
m �h��m h��m ��h��m 
�h��m

M
 Kwinta ��h��m �h
�m �h��m �h��m � 
�h��m

W
 Jonderko ��h��m �h��m 
h
�m �h��m � ��h��m

C
 Ga�lan �h��m � � h��m �h��m ��h��m

K
 Szaruga �h��m � � ��h��m � ��h�
m

T
 Fajfer �h��m � �h
�m �h
�m 
h
�m ��h
�m

A
 Olech �h��m � � �h��m �h
�m �
h��m

A
 Skoczewski �h��m � � 
h��m �h��m �h
�m

A
 Pisarek �h��m � � �h�
m � �h�
m

�L
 Raurowicz � � 
h��m �h��m � �h��m

A
 Tromowicz � � � �h��m � �h��m

L
 Wojciechowska � � � �h��m � �h��m

M
 Wi�sniewski � � � �h��m � �h��m

M
 Reszelski � �h��m � � � �h��m

A
 Szaruga �h��m � � � � �h��m

RAZEM ���h��m �h
�m ���h
�m ���h
�m ��h��m ��h��m

���	 �h��m ���h��m ���h
�m ��h��m ���h��m ���h��m

Chcieliby�smy tak	ze� aby ka	zdy z Was w najbli	zszym czasie przes�la�l nam podsumowanie swoich obserwacji
w I p�o�lroczu ���� roku w formie podobnej jak powy	zej� To znaczy ilo�s�c obserwacji wykonanych w ka	zdym
miesi�acu� Pozwoli to nam na sprawdzenie� czy wszystkie Wasze obserwacje znajduj�a si�e w naszym archiwum
i czy przypadkiem nie zagin�e�ly gdzie�s na poczcie�
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DANE DO OBSERWACJI

Roje letnie

R�oj Wsp�o�lrz� Okres Maks� Dryft �Sred� V ZHR

radiantu aktywn� �� �� rad� max

Sagittaridy ���� ���� ����� � ����	 
���� ni�zej ������ �� �

� �Aquarydy 
��� ���� 

�� � ����	 ���� ���� � ��� �� � �

Pegazydy 
��� ���� �	��	 � ����	 ����	 ���� � ��� �� 	� �

��Cygnidy 
�
� ��� ���� � ����	 �	��	 ��� � ��� �� �� �

��Aquarydy S 

�� ��� �
��	 � ����� 
���	 Tabela 
 �� �� 
�

��Capricornidy 
��� ���� ����	 � ����� ����	 Tabela 
 �� 
� �

��Aquarydy S 

�� ���� 
���	 � ����� ����� Tabela 
 �� �� 


��Aquarydy N 

�� ���� ����	 � 
���� ����� Tabela 
 �� �
 �

Perseidy ��� ���� �	��	 � 
���� �
��� Tabela 
 �� �� ���

��Cygnidy ��� ���� ����� � 
���� ����� Tabela 
 � 
� �

��Aquarydy N 
��� ��� ����� � ����� 
���� Tabela 
 �� �� �

Sagittaridy� �� VI � � ���� � � ��
�� 
� VI � � ���� � � ��
�� �� VII � � ��
� � � ����� ��
VII � � ���� � � �����

� � roje oznaczone tym znakiem w ostatnich latach by�ly bardzo s�labo aktywne �ZHR� 
�� Opisujemy je
jednak ze wzgl�edu na mo	zliwo�s�c powrotu do wi�ekszej aktywno�sci�

Tabela nr �

Data ��Cap ��Aqr S ��Aqr N ��Aqr S ��Aqr N Per ��Cyg

� � � � � � � � � � � � � �

��
�	 
�� ��

��
�	 
�� ��� �
� ���

��
�	 
�� ��� �
� ��� �� ��� ��� ��� ��
 ���

��
�	 
�� ��
 ��� ��� ��� ��� ��	 ��	 ��� ��


��
�	 ��� ��� ��	 ��	 �
� ��� �

 ��	 �
� ���

��
�	 ��� ��� ��� �� �
	 ��� �
� �� �
� ���

��
�� ��� ��� ��� ��� ��
 �� ��� ��� ��	 ��	 
�� ���

��
�� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	 ��	 ��� ��� 
�� ���

��
�� ��
 ��
 ��� ��� ��� ��� �

 ��	 ��� ��� 
�� ���

��
�� �� ��� ��� ��� ��� ��
 �
	 �� ��	 ��� 
� ���

��
�� ��	 ��
 ��� ��� ��
 ��� �� �� 
�� ��

��
�� ��	 ��� 
�� ��

Fazy Ksi�e�zyca

�� VI � n�ow� � VII � I kwadra� � VII � pe�lnia� � VII � III kwadra� �
 VII � n�ow� 
� VII � I kwadra� �
VIII � pe�lnia� �� VIII � III kwadra� �� VIII � n�ow� 
� VIII � I kwadra�  IX � pe�lnia� �
 IX � III kwadra�
�� IX � n�ow� �� IX � I kwadra�

Roje lipcowe

W lipcu jest aktywnych bardzo du	zo interesuj�acych roj�ow� Z tego wzgl�edu obserwacje w tym miesi�acu
nie nale	z�a do naj�latwiejszych� Pocz�atek lipca to czas ko�ncz�acej si�e aktywno�sci Sagittarid� pierwsze meteory z
roju ��Capricornid i ��Cygnid a tak	ze aktywno�s�c Pegazyd� Identy�kacja meteor�ow z dw�och ostatnich roj�ow
nie jest trudna� bowiem radianty tych roj�ow znajduj�a si�e w du	zej odleg�lo�sci od radiant�ow innych roj�ow�
Dodatkowym kryterium� jak zawsze� powinna by�c pr�edko�s�c zjawisk� kt�ora w przypadku Pegazyd jest bardzo

�
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du	za� a w przypadku ��Cygnid troch�e wi�eksza od �sredniej� Roje Sagittarid i ��Capricornid� kt�orych radianty
le	z�a nisko nad horyzontem charakteryzuj�a si�e zjawiskami wolnymi� przy czym w przypdku tych ostatnich
tak	ze bardzo jasnymi�

Mniej wi�ecej od po�lowy lipca zaczyna si�e wysyp kolejnych roj�ow� Aktywno�s�c sw�a rozpoczyna ca�ly kom�
pleks Aquaryd no i przeb�oj ka	zdego lata Perseidy� By�c mo	ze w tym w�la�snie okresie mo	zemy te	z obserwowa�c
meteory z domniemanego roju Delphinid�

Wniosek jest wi�ec jeden� Aby dobrze poradzi�c sobie z klasy�kacj�a obserwowanych zjawisk nale	zy
prowadzi�c obserwacje ze szkicowaniem� Po zako�nczeniu obserwacji� na spokojnie mo	zna sobie na mapie
narysowa�c aktywne radianty i bez problem�ow okre�sli�c przynale	zno�s�c ka	zdego zjawiska� Poni	zej podajemy
kryteria przynale	zno�sci zjawiska do danego roju�

�
 Meteor musi wylatywa�c z danego radiantu�
�
 Pr�edko�s�c tego zjawiska nie powinna r�o	zni�c si�e od tej� kt�or�a podajemy w tabeli Roje Letnie� Przyk�ladowo
pr�edko�s�c ��Capricornid wynosi �
 km�s s�a to wi�ec zjawiska wolne� Bior�ac pod uwag�e efekt rzutowania
meteor�ow na sfer�e niebiesk�a zjawiska blisko radiantu b�ed�a wolniejsze� a daleko od niego szybsze� Ponadto
trzeba tak	ze wzi�a�c pod uwag�e to� 	ze ka	zdy obserwator mo	ze mie�c troch�e inn�a skal�e pr�edko�sci� tak wi�ec
do ��Capricornid zaliczymy zjawiska bardzo wolne� wolne i �srednie� ale szybkich i bardzo szybkich ju	z nie�
Troszk�e trudniej jest z rojami takimi jak np� ��Cygnidy� Ich pr�edko�s�c wynosi �� km�s co umieszcza je
mi�edzy zjawiskami �srednimi i szybkimi� Nale	zy dopu�sci�c jednak tak	ze zjawiska bardzo szybkie i nawet
wolne� Zdecydowanie mo	zemy odrzuci�c tylko meteory bardzo wolne�
�
 Ze wzgl�edu na sko�nczon�a i dobrze okre�slon�a granic�e pojawiania si�e zjawisk meteorowych w atmos�
ferze� mo	zemy otrzyma�c kolejne kryterium pomagaj�ace w okre�slaniu przynale	zno�sci zjawisk� Oto	z odleg�lo�s�c
radiant�pocz�atek zjawiska powinna by�c conajmniej dwa razy wi�eksza od d�lugo�sci trasy meteoru� Poniewa	z
meteory jasne i bolidy docieraj�a do ni	zszych warstw atmosfery� warunek ten jest s�labszy dla zjawisk o jasno�sci
� mag� i wi�ekszej�
�
 Prosz�e pami�eta�c tak	ze o b�l�edach szkicowania� Nikt z nas nie jest przecie	z w stanie dok�ladnie odwzorowa�c
trasy obserwowanego zjawiska� Ma to szczeg�olne znaczenie w okre�slaniu przynale	zno�sci meteor�ow znaj�
duj�acych si�e w sporej odleg�lo�sci od swego radiantu� Wtedy bowiemma�ly b�l�ad szkicowania mo	ze spowodowa�c�
	ze meteor kt�ory nale	zy do danego roju nie b�edzie na naszej mapie wybiega�l z jego radiantu i uznamy go za
zjawisko sporadyczne� Chronimy si�e przed tym �zwi�ekszaj�ac� rozmiary radiantu� Przyjmujemy bowiem� 	ze
dla zjawisk dalekich rozmiary radiantu mog�a by�c o ��
 stopnie wi�eksze ni	z te podane w tabeli Roje Letnie�

Na sam koniec kilka uwag natury technicznej� Przypominamyo tym� 	ze meteory z jednej nocy szkicujemy
na jednym zestawie map� Starajmy si�e rysowa�c meteory kolorem innym ni	z czarny� U�latwia to odnajdywanie
meteor�ow na mapie podczas obr�obki danych� Ka	zda mapa powinna by�c podpisana imieniem i nazwiskiem
�lub kodem IMO� obserwatora� dat�a obserwacji i ilo�sci�a meteor�ow na niej naszkicowanych� Je�sli kto�s ma
dobry program komputerowy do sczytywania wsp�o�lrz�ednych na niebie �np� SKYGLOBE�� to mile widziane
b�ed�a �zamieszczone na odwrocie mapy lub raportu� wsp�o�lrz�edne pocz�atk�ow i ko�nc�ow obserwowanych zjawisk�

PRENUMERATA CYRQLARZA NA II P�O�LROCZE ���� ROKU

Przypominamy o prenumeracie Cyrqlarza na II p�o�lrocze ���� roku� B�edzie ona kosztowa�c � z�l je�sli
op�lata zosatnie uiszczona do ko�nca czerwca b�r�� a �� z�l je�sli po tym terminie� Przekazy pocztowe nale	zy
przesy�la�c na adres� Pracownia Komet i Meteor�ow� ul� 	Zwirki i Wigury ���
�� �
���� Pruszcz Gd�

C Y R Q L A R Z � miesi�eczny biuletyn Pracowni Komet i Meteor�ow
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