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Pracownia Komet i Meteorów — Stowarzyszenie Astronomiczne

10 Grudnia 2000

LEONIDY 2000 - PIERWSZE REZU LTATY
Na stronach IMO ukazały si˛e wstępne wyniki akcji Leonidy 2000. Otrzymano je w oparciu o obserwacje nadesłane poczt ˛a

elektroniczn ˛a do godz. 23h UT, 19 listopada. Materiał obserwacyjny obejmował okres czterech nocy tzn. 15/16, 16/17, 17/18 i
18/19 listopada. Na ich podstawie wyznaczono aktywność Leonid w okolicach maksimum. Poni˙zej prezentujemy profil aktyw-
ności z tego okresu.

W nocy z 17/18 listopada zanotowano mi˛e-
dzy godz. 01h30m UT a 05h UT szerokie mak-
simum, w czasie którego aktywność utrzymy-
wała się powyżej 200 ZHR. Zgodnie z przewi-
dywaniami, pierwsze maksimum pojawiło si˛e w
okolicach godz. 03h45m UT. Wówczas to zano-
towano aktywnósć rzędu ZHR� 300. W ten
sposób dał znác o sobie pyłowy ogon komety
55P/Tempel-Tuttle z roku 1733. Po godz. 04h

UT, aktywnósć zaczęła spadác do poziomu
ZHR� 200. Około godz. 05h UT, 18 listopada
aktywnósć Leonid ponownie zacz˛eła wzrastác.
Było to związane z przechodzeniem Ziemi przez
kolejny strumién materii pozostawiony przez ma-
cierzyst ˛a kometę w roku 1866. ZHR’y powy-
żej 200 utrzymywały si˛e od godz. 05h UT do
08h30m. To szerokie maksimum miało swoj ˛a
kulminację o godz. 07h15m UT gdy ZHR’y osią-
gnęły wartósć ponad 420. Było zatem obserwo-
wane około 30 minut wczésniej od przewidywa-
nego przez model Ashera i McNaughta, według
którego miało wyst ˛apić o godz. 07h51m UT.

Jak widác Leonidy i tym razem zaskoczyły nas wy˙zszą aktywnóscią niż ta, którą zapowiadali Asher i McNaught. Gdyby
taka tendencja utrzymała si˛e w latach nast˛epnych, to mo˙zemy spodziewác się jeszcze kilku ładnych deszczy. Zainteresowanych
przewidywaniami na przyszłość odsyłam do poprzedniego numeruCyrqlarza.

W otrzymanej próbce danych nieco niepokoj ˛acy jest du˙zy rozrzut w ocenie godzinnych liczb Leonid pośród poszczególnych
obserwatorów. Jest to zapewne spowodowane obecnością Księżyca w pobliżu radiantu, który swoim blaskiem utrudniał obser-
wacje. Tego efektu nie da si˛e łatwo uwzględnić przy obliczaniu ZHR’ów. Wyznaczana widoczność graniczna niestety nie jest w
stanie dokładnie odzwierciedlić warunków jakie panuj ˛a w czasie ksi˛eżycowych nocy. Dlatego te˙z prezentowane tu wyniki nale˙zy
traktowác dósć ostrożnie. Mimo tych trudnósci, úsrednione obserwacje daj ˛a ładny, jak widác, profil aktywnósci tegorocznych
Leonid.

Obserwacje radarowe nadesłane z Obserwatorium w Ondrejovie oraz z Instytutu Leibniza potwierdziły profil aktywności
jaki uzyskano z obserwacji wizualnych. Tym niemniej dokładność wystąpienia kolejnych maksimów nie jest jeszcze precyzyjnie
znana, z uwagi na ich szerokość oraz niedostateczny materiał obserwacyjny.

Ponadto wielu obserwatorów doniosło, i˙z oba maksima obfitowały w jasne zjawiska. Zanim jednak nie przeprowadzi si˛e
wnikliwych analiz rozkładu jasnósci opartych o cały zebrany materiał obserwacyjny, to nie mo˙zna jednoznacznie potwierdzić
tych doniesién.
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Tabela I

Zestawienie obserwacji maximum Leonid (17/18 11 2000) wykonanych przez polskich obserwatorow i przesłanych do IMO.

Obserwator IMO KOD Miejsce Obserwacji Te f f [h]

Wojciech Jonderko JONWO Rybnik 1.250
Konrad Szaruga SZAKO Telatyn 1.000
Łukasz Sanocki SANLU Wola Dębowiecka 3.760
Kamil Zloczewski ZLOKA Gdynia 4.500
Łukasz Bielun BIELU Sopotnia Wielka 0.916
Piotr Nawalkowski NAWPI Sopotnia Wielka 1.480
Magdalena Gawlas GAWMA Sopotnia Wielka 1.949
Anna Witas WITAN Sopotnia Wielka 1.513
Arkadiusz Olech OLEAR Ostrowik 0.333
Piotr Szakacz SZAPI Ostrowik 0.333

W globalnej akcji błyskawicznego zbierania obserwacji Leonid po raz pierwszy aktywny udział wzieli równie˙z polscy ob-
serwatorzy. Od razu po wykonaniu obserwacji dokonali ich podsumowania a nastepnie przesłali ich wyniki za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie do Obserwatorium w Ostrowiku. Była tam umiejscowiona tak jakby centrala akcji Le-
onidy 2000. St ˛ad raporty przesłane zostały do IMO, która na bierz ˛aco tworzyła krzyw ˛a aktywności. Po raz pierwszy sw ˛a
przydatnósć wykazała e-mailowa grupa dyskusyjna, dzi˛eki której bardzo szybko udało si˛e zorganizowác to przedsi˛ewzięcie.
Zestawienie obserwacji, które udało si˛e zebrác i przesłác znajduje si˛e w Tabeli I.

Marcin Gajos

OKRESOWOŚĆ LEONID 1999 W OBSERWACJACH
WIDEO ORAZ RADAROWYCH

Podczas zeszłorocznego maksimum Leonid został zebrany najwi˛ekszy w historii badania aktywnósci meteorów materiał
obserwacyjny. Dotyczy to nie tylko obserwacji wizualnych, ale równie˙z radarowych i wykonywanych za pomoc ˛a kamer telewi-
zyjnych ze wzmacniaczami obrazu. Metody te s ˛a najbardziej obiektywnymi przy zbieraniu danych. Podstawow ˛a ich zalet ˛a jest
wyeliminowanie zmiennej, a przez to niemo˙zliwej do opisania, percepcji człowieka.

Miejsca obserwacji

Analiza zebranych danych trwała prawie rok, ale ujawniła szczegóły budowy strumieni pyłowych, których nikt nie spodzie-
wał się zaobserwowác. Użyto do niej danych zebranych przez 9 kamer oraz dwa radary. Lista instrumentów oraz podsumowanie
zebranych danych znajduj ˛a się w Tabelach I i II. Wszystkie kamery nie posiadały prowadzenia a jedna znajdowała si˛e na pokła-
dzie samolotu.

Tabela I

Lokalizacja instrumentów u˙zytych do obserwacji Leonid w 1999 r.

Nr Instrument Obserwator Region Dł. geogr. Szer. geogr. Okres obserwacji

1 MIKI Okamura Ws. Europa 37 11 E 50 18 N 01 00 - 03 00
2 CAPCAM Dittie Jordania 37 07 E 31 45 N 23 05 - 03 11
3 ICC2 Koschny Hiszpania 03 23 W 37 04 N 23 37 - 02 56
4 AVIS Molau Hiszpania 04 20 W 36 57 N 00 02 - 04 05
5 CARMEN Rendtel Hiszpania 04 20 36 57 N 00 04 - 04 05
6 EMILY Evans Portugalia 07 43 W 37 09 N 23 09 - 06 14
7 ELLI Elliott Portugalia 08 36 W 37 11 N 23 15 - 06 13
8 VK1 Nitschke Teneryfa 16 40 W 28 12 N 01 24 - 02 29
9 IAC1 Bellot Teneryfa 16 40 W 28 12 N 02 05 - 06 36
10 Radar Niemcy 54 38 N 13 24 E
11 Radar Szwecja 67 53 N 21 06 E
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Tabela II

Zestawienie ilósci zebranych danych przez poszczególne kamery u˙zyte podczas obserwacji Leonid w 1999 r.

Nr Te f f [h] pole LM(*) LM(met) Met LEO Inne Analiza

1 1.92 53 6.0 5.0 - 4984 - v
2 4.00 30 6.0 5.0 927 786 141 a+v
3 3.31 10 8.5 6.5 135 110 25 a
4 4.05 15 9.0 7.0 395 212 183 a+v
5 4.01 28 5.5 4.5 485 459 26 a+v
6 7.03 40 5.5 4.5 570 543 27 a+v
7 6.99 50 5.5 4.5 785 678 107 a+v
8 1.08 20 8.0 6.0 92 72 20 a
9 4.21 20 7.5 6.0 191 104 87 v

Analiza piku aktywnósci obejmuje dwie godziny zebranych danych pomi˛edzy 1:00 i 3:00 UT. Obserwacje za pomoc ˛a kamer
wideo rejestrowane były wst˛epnie na tásmach VHS. Pó´zniejsza analiza zarejestrowanych obrazów została dokonana na dwa
sposoby:

(a) - automatyczna detekcja za pomoc ˛a programu METREC.
(v) - wizualna inspekcja wszystkich taśm z okresu 1:00 - 3:00 UT, potwierdzenie prawidłowej detekcji oraz oceny jasności.
Unikalne obserwacje lotnicze zostały przeanalizowane tylko wizualnie i niezale˙znie przez trzy osoby. Nast˛epnie wyci ˛agnięto

średni ˛a ze zliczén z każdej minuty obserwacji.
Tak skomplikowana procedura analizowania obserwacji wideo została dokonana tylko ze wzgl˛edu na wyj ˛atkowość zjawi-

ska jakim jest deszcz Leonid i obaw ˛a przed utrat ˛a lub zafałszowaniem otrzymanych wyników jeszcze przed rozpocz˛eciem ich
analizowania.

Ze względu na poło˙zenie geograficzne instrumentów wyniki zostały podzielone na 6 miejsc obserwacji:
1) Europa Wschodnia - Kamera obsługiwana przez Osamu Okamur˛e na pokładzie rejsowego samolotu lec ˛acego 12 km nad

Ukrainą. Obserwacje mo˙zliwe były tylko przez okno i kamera była skierowana tylko 30 stopni ponad horyzont. Mimo to
zarejestrowała ona najwieksz ˛a liczbę meteorów. Czas gdy samolot dokonywał zmiany kierunku lotu, a tym samym zmieniał
centrum pola widzenia nie został wykorzystany w analizach.

2) Jordania - Pracowała tam tylko jedna kamera za to na miejsce obserwacji wybrano teren najbardziej oddalony od osiedli
ludzkich - środek pustyni. Obserwatorzy wizualni zanotowali tam najwi˛eksze liczby godzinne Leonid w 1999. Byli tam równie˙z
twórcy modelu strumieni pyłowych komety Temple-Tuttle - David Asher i Robert McNaught.

3) Półwysep Iberyjski - Trzy kamery pracowały na południu Hiszpanii oraz dwie na południu Portugalii. Uzyskane rezultaty
są na tyle podobne, ˙ze można je traktowác jako jedno miejsce obserwacji.

4) Teneryfa - Najdalej na zachód wysuni˛ete miejsce obserwacji. Niestety ze wzgl˛edu na kiepskie warunki pogodowe rezultaty
uzyskane przez dwie znajduj ˛ace się tam kamery s ˛a dużo gorsze od pozostałych i szczegółowa ich analiza okazała si˛e niemożliwa.

5) Niemcy -SkiYMet Radar meteorowy Instytutu Leibniz poło˙zony koło Juliusruh na wyspie Ruren. Jest w stanie obserwo-
wać całe niebo pracuj ˛ac na cz˛etotliwości 32.55 MHz i mocy 12kW.

6) Szwecja - Bliźniaczy radarSkiYMet tylko o mniejszej mocy (6kW). Nale˙zy do Uniwersytetu w Aberystwyth i jest poło-
żony koło Kiruna w północnej Szwecji.

Wyniki

Wstepn ˛a analizę przeprowadzono z rozdzielczością czasow ˛a 1 minuty ale otrzymany przebieg był tak chaotyczny, ˙ze poza
stwierdzieniem wyst ˛apienia maksimum niewiele wi˛ecej było widác. Sytuacja uległa radykalnej zmianie gdy zliczeń dokonano
w odcinkach 3 minutowych co 1.5 minuty. Ukazała sie okresowa struktura aktywności! Można ją zobaczýc na Wykresie I, który
zawiera zestawienie wyników obserwacji za pomoc ˛a kamer wideo oraz na Wykresie II, na którym zestawione s ˛a krzywe uzyskane
z obserwacji radarowych oraz kamery AVIS. Dodatkowo widać podobne struktury we wszystkich przebiegach co dowodzi, ˙ze
nie są one przypadkowymi fluktuacjami statystycznymi czy bł˛edami instrumentalnymi.

Każde z miejsc obserwacji ma nieco inn ˛a krzywą aktywnósci Leonid co pokazuje, ˙ze różnice w budowie strumienia pyłowego
w płaszczy´znie do niego prostopadłej pojawiaj ˛a się już w skali odległósci kilku tysięcy kilometrów. Za istnieniem tych struktur
przemawia równie˙z to,że zostały one zaobserwowane niezale˙znie przez dwie zupełnie ró˙zne metody pomiarowe oraz to ˙ze ilo ść
meteorów sporadycznych utrzymuje si˛e na jednym poziomie.

Analiza periodycznósci w aktywnósci Leonid ukazała du˙zą jej złożonósć. Przede wszystkim okresy uzyskane z ro˙znych
miejsc obserwacji daj ˛a zbliżone do siebie, ale nieco inne wartości. Różnice mog ˛a być związane z niewystarczaj ˛acą ilością
danych. Próbujemy przecie˙z dokładnie oszacowác okresowósć zaledwie z niecałych dwóch godzin obserwacji, w których si˛e
ona pojawiła. Ze statystyki wynika, ˙ze przy aktywnósci rzędu 25 meteorów na minut˛e możliwe jest wykrycie okresowósci nie
krótszej niż 10 minut. Zestawienie uzyskanych wyników znajduje si˛e w Tabeli III.
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Tabela III

Zestawienie okresów aktywności Leonid wykrytych w poszczególnych miejscach obserwacji.

Region Wykryte możliwe okresy

Europa Wschodnia 14 min, 8 min
Jordania 17 min, 10 min, 8 min
Półwysep Iberyjski 14, 7 min
Niemcy 8 min
Szwecja 7 min

Wykres I Zestawienie profili aktywnósci uzyskanych z kamer video.

Wykres II Zestawienie profili aktywnósci uzyskanych metodami radarowymi oraz jednej z kamer wideo.

Okresy s ˛a więc na progu wykrywalnósci metodami statystycznymi. Mo˙zna powiedziéc ze zmiennósć ma periodycznósć
rzędu 10 minut. Oznacza to, ˙ze w strumieniu pyłowym znajduj ˛a sie zgęstnienia co 10000 km wzdłó˙z strumienia. Dodatkow ˛a
ciekawostk ˛a jest fakt, ˙ze struktura ta ujawnia si˛e tylko podczas mijaniásladu pyłowego powstałego w 1899 czyli jest ona zwi ˛azana
właśnie z nim. Analiza numeryczna dowodzi, ˙ze struktury powstałe 100 lat temu bez trudu mog ˛a dotrwać do naszych czasów.
Co musiało si˛e dziác z komet ˛a 3 powroty temu, aby powstała tego typu struktura, nikt narazie nie potrafi wyjaśníc.

Mariusz Wísniewski
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DANE DO OBSERWACJI
Kwadrantydy 2001

Maksimum Kwadrantyd wyst˛epuje w momencie o dłu-
gości ekliptycznej Słóncaλ�� 283�16Æ. Wtedy włásnie
ZHRy sięgają często poziomu 140. Maksimum aktyw-
ności tego roju jest niestety bardzo w ˛askie, dlatego cz˛e-
sto zdarza si˛e, że trafia wśrodek dnia. Z drugiej strony
współrzędne radiantu Kwadrantyd toα� 230Æ i δ��49Æ

jest on więc w Polsce obiektem okołobigunowym. Na
pierwszy rzut oka warunki do obserwacji w roku 2001 s ˛a
niekorzystne. Maksimum roju spodziewamy si˛e 3 stycz-
nia o godzinie 12 UT, czyli dokładnie wtedy kiedy Słońce
świeci najwyżej nad horyzontem. Czy w zwi ˛azku z tym
należy zrezygnowác z obserwacji tego roju? Otó˙z nie!
Łatwo to sprawdzíc. Znając ZHRy i r Kwadrantyd z
lat 90-tych, znaj ˛ac wysokósć radiantu nad horyzontem o
każdej porze i zakładaj ˛ac, że w momencie gdy Ksi˛eżyc
jest pod horyzontem (22-6 UT) widoczność wynosi 6.5
mag, a w pozostałych godzinachLM � 6�0 mag, mo˙zna
otrzymác wykres nie ZHRów, lecz prawdziwych liczb
godzinnych. Wykres taki dla nocy 2/3 i 3/4 stycznia jest
zaprezentowany na rysunku po lewej stronie. Wynika
z niego,że najlepiej wyj́sć na obserwacje nad ranem 3
stycznia. Radiant Kwdrantyd b˛edzie wtedy a˙z 70 stopni
nad horyzontem, Ksi˛eżyc nie będzie przeszkadzał ju˙z w
obserwacjach, a ZHRy si˛egają poziomu 100. W przeli-
czeniu na liczby godzinne daje to a˙z prawie 90 sztuk na
godzinę! Na obserwacje warto wyjść już jednak koło pół-
nocy UT, bowiem wtedy liczby godzinne przekrocz ˛a po-
ziom 20. Trzeba si˛e więc tylko modlíc o dobrą pogodę na
początku stycznia, bo warunkiem zobaczenia takich liczb
godzinnych b˛edzie dobra pogoda íswietna widocznósć.

Wbrew pozorom, uznawana za maksimum Kwadrantyd, noc z 3 na 4 stycznia nie b˛edzie już tak atrakcyjna. Mimo wszystko
od północy do rana liczby godzinne b˛edą utrzymywały się na poziomie 20.

Arkadiusz Olech

Kometa C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones)

Cyrkularz Międzynarodowej Unii Astronomicznej no. 7526 przyniósł bardzo dobr ˛a wiadomósć dla miłósników astronomii.
Doniósł on bowiem o odkryciu nowej komety. Co najciekawsze, kometa ta została odkryta jako obiekt o jasności 8 mag przez
dwóch poszukiwaczy komet Syogo Utsunomiya z Japonii i Alberta F. Jonesa z Nowej Zelandii. Jest wi˛ec pocieszaj ˛acym fakt,że
miłośnicy astronomii potrafi ˛a odkrywác komety, które s ˛a przegapiane przez automatyczne przegl ˛ady nieba typu LINEAR.

Poniżej podajemy efemeryd˛e tej komety, a na nast˛epnej stronie mapk˛e z jej tras ˛a na niebie w grudniu.

Data Współrzȩdne (2000.0) ∆ r Elong. mag.
2000/2001 α δ [AU] [AU] [Æ]

2000 12 07 19h31.95 �35Æ54.5 0.545 0.634 36.3 7.2
2000 12 12 19h35.93 �27Æ55.3 0.721 0.528 31.5 7.0
2001 01 21 17h46.17 �17Æ52.3 1.322 0.759 34.7 9.9
2001 01 26 17h34.00 �18Æ01.2 1.276 0.864 42.6 10.4
2001 01 31 17h21.28 �18Æ08.8 1.222 0.967 50.6 10.8
2001 02 05 17h07.36 �18Æ13.7 1.162 1.067 58.9 11.1
2001 02 10 16h51.56 �18Æ14.0 1.098 1.164 67.6 11.4
2001 02 15 16h33.18 �18Æ07.1 1.033 1.259 77.0 11.6
2001 02 20 16h11.50 �17Æ48.9 0.971 1.351 87.2 11.7
2001 02 25 15h45.93 �17Æ13.8 0.914 1.441 98.3 11.9
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Trasa komety C/2000 W1 (Utsunomiya-Jones)

PRENUMERATA CYRQLARZA NA ROK 2001
Informujemy,że w roku 2001 prenumerataCyrqlarza będzie kosztowác 13 zł dla tych osób, które opłac ˛a ją przed 10 stycznia

2001 roku, a 20 zł dla osób, które dokonaj ˛a wpłaty po tym terminie. Przekazy pocztowe prosz˛e przesyłác na adres: Arkadiusz
Olech, ul. ks. T. Boguckiego 3/59, 01-508 Warszawa. Jednocześnie miło nam poinformowác, że nasi najaktywniejsi współpra-
cownicy otrzymuj ˛a Cyrqlarz bezpłatnie. W roku 2001 s ˛a to: Dariusz Dorosz, Ewa i Jarosław Dygos, Tomasz Fajfer, Wojciech
Jonderko, Michał Jurek, Maciej Kwinta, Mariusz Lemiecha, Krzysztof Mularczyk, Piotr Nawalkowski, Marta Puch, Karolina
Pyrek, Andrzej Skoczewski, Konrad Szaruga, Wojciech Szewczuk, Albert Witczak. Serdecznie gratulujemy!
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