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Pracownia Komet i Meteorów — Stowarzyszenie Astronomiczne
7 grudnia 2001

Obserwacje ξ-Bootyd
W numerze 137 Cyrqlarza zamieściliśmy artykuł o domniemanym nowym roju w gwiazdozbiorze Wolarza. Miał on by ć
aktywny na przełomie stycznia i lutego z maksimum z poczatkiem
˛
lutego. Pokusili śmy si˛e wówczas o przeprowadzenie wst˛epnej
analizy tego roju w oparciu o obserwacje wykonane przez obserwatorów PKiM. Niestety materiał obserwacyjny był bardzo skapy,
˛
gdyż obejmował jedynie lata 1997 - 1999 z 325 meteorami.
W niniejszym artykule chciałbym ponownie zaprezentowa ć analiz˛e tego roju. Tym razem jednak uwzglednione zostały
wszystkie obserwacje wykonane przez członków PKiM z lat 1997 - 2001 i obejmujace
˛ okres od 24 stycznia do 17 lutego. Pod
uwag˛e wzi˛eto wyłacznie
˛
obserwacje ze szkicowaniem. W ten sposób zebrano probk˛e 923 meteorów.

1 Obliczenia
Wszystkie niezb˛edne dane o każdym meteorze, zostały zamienione na posta ć cyfrowa˛ przy pomocy programu C OO R EADER
(ci z Was, którzy uczestniczyli w obozach PKiM, dobrze wiedza˛ na czym to polega), a nast˛epnie zaimportowane do programu
RADIANT , gdzie zostały poddane szczegółowej analizie.
Opierajac
˛ si˛e na danych jakie uzyskali dla ξ-Bootyd Rendtel & Gliba (odkrywcy tego roju), założyłem iż maksimum aktyw˛
również, że dobowy dryft radiantu ∆λ  10 Æ . Tak przygotowana
ności roju wypada w noc z 5/6 lutego (λ   316Æ). Przyjałem
próbka danych została przeliczona dla szerokiego spektrum pr˛edko ści geocentrycznych: od 20 km/s do 70 km/s oraz dla różnej
wartości parametru maximum distance: od 50 Æ do 80Æ (parametr ten określa odleglość w stopniach od centrum pola, w którym
dokonujemy oblicze ń. Powyżej tej odległości meteory nie były brane pod uwag˛e przy wyznaczaniu map rozkładu prawdopodobieństwa).

2 Wyniki
W ten sposób otrzymałem wiele map prawdopodobie ństwa, z których należało wybra ć ta,˛ która miała najbardziej zwarty rozkład.
W takiej selekcji bardzo pomocny jest test χ 2 . Jego najmniejsza wartość (a to oznacza najlepszy rozkład) zastała znaleziona dla
pr˛edkości V∞  50 km/s. Taki sam wynik otrzymali wymienieni wyżej Rendtel & Gliba. Współrz˛edne radiantu ξ-Bootyd dla tego
rozkładu wyniosły α  2246 Æ i δ  262Æ (Rys. 1a). Jak widać z rysunku, radiant nie jest dostatecznie zwarty i nie przypomina
typowego kształtu. Dlatego też zdecydowałem si˛e prze śledzić jak ten kształt zmienia si˛e w innych przedziałach czasowych. W
pierwszym okresie od 24 do 29 stycznia, radiant ξ-Bootyd jest zdecydowanie bardziej zwarty, ale jego współrz˛edne zmieniły si˛e
o około 10 Æ na zachód (α  2148 Æ and δ  243 Æ ) (Rys. 1c). Współrz˛edne dla 26 stycznia sa˛ α  2058 Æ i δ  282Æ (Rys. 1d),
co całkiem dobrze zgadza si˛e z innymi obserwacjami wizualnymi, o których była mowa w artykule opublikowanym w WGN.
W drugim okresie, mi˛edzy 30 stycznia a 17 lutego, wspomniany wyżej radiant zupełnie zniknał.
˛ (Rys. 1b). Zamiast tego,
w gwiazdozbiorze Korony Północnej (α  2328 Æ i δ  34Æ pojawił si˛e kolejny radiant. Ten z kolei ”wyglada”
˛
najlepiej dla
V∞  70 km/s (Rys. 2a). Ponadto współrz˛edne tego radiantu oraz pr˛edko ść geocentryczna meteorów sa˛ w bardzo dużej zgodno ści
z wynikami jakie uzyskano w roku 2000 z obserwacji wideo (α  233 Æ δ  30Æ , V∞  70 km/s). Warto jeszcze zauważy ć, że
ten radiant nie dał żadnego śladu swojej obecności w pierwszym z rozpatrywanych okresów (Rys. 2b).

3 Wnioski
Otrzymane z wylicze ń dwa radianty, zarówno ten w Wolarzu jak i ten w Koronie Północnej, sa˛ bardzo rozmyte. Dlaczego tak
si˛e stało? Otóż wi˛ekszość obserwacji zostało wykonane przed, i w okolicy północy, kiedy obie te konstelacje były jeszcze nisko
nad wschodnim horyzontem. Wówczas dystans mi˛edzy zaobserwowanymi meteorami i radiantem domniemanych ξ-Bootyd był
bardzo duży. To z kolei powodowało, że bład
˛ wyznaczenia radiantu również był spory, co wła śnie rzutowało na nieregularny
kształt rozkładów prawdopodobie ństwa.
Ponieważ otrzymałem dwa radianty domniemanych ξ-Bootyd, każdy z inna˛ pr˛edko ścia˛ geocentryczna,
˛ to problem istnienia tego roju nadal nie jest rozwiazany.
˛
Mimo tego, przeprowadzone obliczenia pokazały, że niewatpliwie
˛
w rejonie Wolarza
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i Korony Północnej można zaobserwowa ć nieznana˛ wcześniej aktywność meteorów. Zapewne wi˛eksza ilość obserwacji wykonana po północy zwi˛ekszyłaby dokładno ść wyznaczenia radiantu ξ-Bootyd. W tym miejscu na wyróżninie zasługuja˛ trzy osoby.
Dariusz Dorosz, Anna i Mariusz Lemiecha obserwowali bowiem na przełomie stycznia i lutego wła śnie w godzinach ”popółnocnych”. Tym samym ich obserwacje miały najwi˛eksza˛ warto ść naukowa˛ i najwiekszy wpływ na wyniki otrzymane w niniejszym
opracowaniu.

Rys. 1
Rozkłady prawdopodobie ństwa wystapienia
˛
radiantu w gwiazdozbiorze Wolarza. Wszystkie rozkłady zostały wygenerowane
dla V∞  50 km/s i parametru maximum distance = 55 Æ .
a) 24 stycz.-17 lut. λ   316Æ,
b) 30 stycz.-17 lut. λ   316Æ ,
c) 24-29 stycz. λ   316Æ ,
d) 24-29 stycz. λ   3059Æ
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Rys. 2
Rozkłady prawdopodobie ństwa wystapienia
˛
radiantu w gwiazdozbiorze Korony Północnej. Oba rozkłady zostały wygenerowane dla V∞  70 km/s i parametru maximum distance = 55 Æ .
a) 30 stycz.-17 lut., λ   316Æ ,
b) 24-29 stycz., λ   316Æ

Marcin Gajos

SPRAWDŹ SIE!
˛
Co roku grono PKiMu przyjmuje nowych członków. Poczatkowo
˛
maja˛ oni wiele problemów zwiazanych
˛
głównie z ocena˛
pr˛edkości meteoru na niebie. Ocena ta jest dokonywana indywidualnie przez obserwatora. Ogólnie korzysta si˛e ze skali 5stopniowej, ale doświadczone osoby korzystaja˛ już ze skali 6-stopniowej, a nawet dziela˛ oceny na “połówki” (od 0 do 6, bez
stopnia 5.5).
Właściwej oceny pr˛edkości najlepiej nauczyć si˛e korzystajac
˛ z pomocy bardziej do świadczonej osoby, podczas wspólnej
obserwacji (doskonała˛ do tego okazja˛ sa˛ obozy PKiM). Istnieje jeszcze inna możliwo ść, ale wymaga ona wi˛ecej czasu. Jest
bowiem czymś w rodzaju sprawdzianu, którego wyniki powinny powiedzie ć nam jak trafnie oceniamy pr˛edko ści meteorów.
Oczywiście jeden taki sprawdzian nie wystarczy. Analizujac
˛ swoje obserwacje możemy powiedzie ć, jak mniej wi˛ecej oceniamy
pr˛edkości i jest to nie tylko test dla poczatkuj
˛ acych,
˛
ale również dla osób z dłuższym stażem obserwacyjnym.
Sprawdź si˛e analizujac
˛ poniższy (prawdziwy) przykład, wykonujac
˛ jeden lub dwa analogiczne na swoich obserwacjach.
Musz˛e w tym miejscu wspomnie ć, że wyniki sa˛ bardzo zaokraglone,
˛
ponieważ musi by ć spełnionych kilka warunków i założe ń,
ale końcowa ocena i tak dużo mówi.
Ktoś mógłby powiedzie ć, że poniższe warunki i założenia nigdy nie maja˛ prawa zaistnie ć jednocześnie, przez co wynik nie
jest prawdziwy. Jest to prawda, ale zapewniam, że wyniki sa˛ tak samo dobre jak te liczone np. na chemii w szkole, przy także
nierealnych założeniach, które nie moga˛ zachodzi ć jednocześnie.
Warunki przyczyniajace
˛ si˛e do uzyskania prawidłowej oceny:

 aby dobrze si˛e oceni ć należy wykorzysta ć kilka obserwacji z kilku kolejnych nocy;
 analizowane obserwacje powinny by ć przeprowadzone w czasie trwania maksimum jakiego ś roju;
 podczas tych obserwacji należy skupi ć si˛e na roju o najwi˛ekszej aktywności;
 w celu wykonania testu z tych kilku obseracji należy podsumowa ć ten wybrany (najaktywniejszy) rój i do poszczególnych
ocen pr˛edkości z raportu przypisa ć ilość zjawisk im odpowiadajacych;
˛
 najlepiej wybrać te obserwacje, które zostały wykonane bez szkicowania
 punkt Center of observed field powinien by ć jednakowy we wszystkich obserwacjach.
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W obliczeniach skorzystamy ze znanego z obserwacji ze szkicowaniem wzoru na pr˛edko ść katow
˛ a˛ meteoru (dlatego zalecane
jest użycie obserwacji bez szkicowania).
ω  0573  V∞  sinH  sin D
gdzie H - wysokość poczatku
˛ zjawiska nad horyzontem, D - odległo ść końca trasy meteoru od radiantu.
Nasz test b˛edzie polegał na wyznaczeniu z naszych obserwacji pr˛edko ści geocentrycznej V∞ (a wi˛ec takiej jaka˛ ma meteor
wzgl˛edem Ziemi w momencie gdy wchodzi w atmosfer˛e) badanego przez nas roju i porównanie jej z rzeczywista˛ pr˛edko ścia˛
meteorów z danego roju (można ja˛ znaleź ć w tabelkach publikowanych na łamach Cyrqlarza, lub w poradniku obserwatora meteorów). Widać już dlaczego nie b˛edziemy chcieli korzysta ć z wyników obserwacji ze szkicowaniem. Tam bowiem wyznaczamy
pr˛edkość katow
˛ a˛ zjawiska w oparciu o V∞ . W rozpatrywanym przykładzie chcemy zrobi ć rzecz odwrotna˛ tzn. wyznaczy ć V∞ w
oparciu o ω, H i D.
Założenia, które należy przyja˛ć:

 we wzorze wyst˛epuja˛ wielkości H i D, których nie znamy. Aby je oszacowa ć wykorzystamy do tego celu punkt Center of
observed field. Założeniem niech b˛edzie, że wszystkie zjawiska majace
˛ swój poczatek
˛ nad tym punktem (tzn. te zjawiska
zaliczone do danego roju) ko ńczyły si˛e na wysokości jego deklinacji (w przykładzie b˛edzie to warto ść 30Æ) oraz że
wszystkie zjawiska kończace
˛ si˛e pod tym punktem miały w jego deklinacji poczatek;
˛
 drugie założenie dotyczy liczby zjawisk nad i pod punktem Center of observed field. Załóżmy, że ich liczba była sobie
równa (w przykładzie wynosi po 128, dla 256 zarejestrowanych zjawisk);
 trzecie założenie dotyczy liczby zjawisk na wschód i na zachód od punktu Center of observed field. Zakładamy, że również
były sobie równe (w przykładzie znów po 128 meteorów).
Przykład:
Podczas 6 obserwacji zarejestrowano 256 Perseid. Poniżej podsumowanie ich pr˛edko ści z 6 raportów.
Pr˛edkość
Liczba zjawisk

0
2

1
1

2
5

3
43

4
113

5
80

6
12

Obserwacje wykonano w dniach: 14/15 - 24/25 sierpnia 2001 r. Center of observed field: 22h 00m 30 Æ.
Naszym pierwszym krokiem b˛edzie u średnienie danych. Za “środkowa˛ dat˛e obserwacji” uznajemy 19/20 sierpnia 2001 godz.
00:00 UT. Musimy obliczy ć parametr ω. Uzyskamy to za pomoca˛ powyższej tabeli, otrzymanej z obserwacji, wykorzystujac
˛
średnia˛ ważona.˛ Musimy jednak do tego celu zwi˛ekszy ć pr˛edkości o jedna˛ jednostk˛e, by meteory stacjonarne nie redukowały
si˛e psujac
˛ wynik (ten zabieg ma swoja˛ słuszno ść matematyczna,
˛ dlatego można go zastosowa ć). Tak wi˛ec meteor stacjonarny
b˛edzie miał pr˛edkość 1, a nie 0 itd. 1
Obliczmy teraz wielkość ω. Uzyskany wynik należy porówna ć z tabela˛ z poradnika na skal˛e oceny pr˛edko ści i odpowiadaja˛
cych jej przedziałach pr˛edko ści katowych.
˛
Zastosujmy nowe przedziały pr˛edko ści katowej:
˛
Pr˛edkość
Stopni / sek.

0
0

1
0-6

2
6.5 - 12

3
12.5 - 18

4
18.5 - 24

5
24.5 - 26.5

6
>27

Ze skali tej wynika, że 265 Æsek odpowiada 5-ciu stopniom skali (0 i 6 pomijamy, ponieważ dotycza˛ szczególnych przypadków), a wi˛ec 1 sopie ń naszej skali powinien odpowiada ć wzrostowi predkości o:
265
 53Æsek
5
Parametr ω możemy obliczy ć mnożac
˛ powyższa˛ wartość przez średnia˛ naszych ocen pr˛edko ści. T˛e ostatnia˛ wyznaczymy w
nast˛epujacy
˛ sposób:
1  2  2  1  3  5  4  43  5  113  6  80  7  12 1320
 256  515625
2  1  5  43  113  80  12
Wynik ten to średnia ważona naszych ocen pr˛edko ści (zwi˛ekszonych o jedna˛ jednostk˛e). Aby otrzyma ć odpowiadajac
˛ a˛ mu
wartość omega należy jeszcze pomnoży ć go przez 5.3, czyli:
ω

1 Od Redakcji: Naszym zdaniem meteory stacjonarne nie niosa˛ żadnej inforamcji o pr˛
edkósci katowej
˛
zjawiska, w zwiazku
˛
z tym należałoby je wykluczyć z
takiej analizy.
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53  51625  27328125  2733
˛ z punktu
Do obliczenia interesujacej
˛ nas pr˛edko ści V∞ musimy znać jeszcze dwa parametry H i D. Obliczamy je korzystajac
Center of observed field. Teraz właśnie skorzystamy z założe ń, które przyj˛eliśmy. W przykładzie mamy H  63 Æ i D  67Æ
(dla średniej daty wykonanych obserwacji). Teraz jedynie co musimy wykona ć to przekształcić wzór na ω, tak aby wyznaczał
nieznana˛ V∞ . Po prostych przekształceniach otrzymujemy:
V∞ 

ω
0573  sinH  sin D

A po podstawieniu konkretnych warto ści:
V∞ 

2733
0573  sin63  sin67

 58 15 km


s



W ten sposób wyznaczyliśmy na podstawie obserwacji pr˛edko ść z jaka˛ Perseidy wpadaja˛ w ziemska˛ atmosfer˛e. Rzeczywista pr˛edkość geocentryczna meteorów z tego roju wynosi 59 km/s. Wnioski wynikajace
˛ z porównania obu tych wielko ści
pozostawiam już czytelnikowi. Dodam jedynie, iż taki wynik świadczy o niewatpliwej
˛
klasie obserwatora, którego raporty
wykorzystałem do tej analizy.
Polecam Wam wykonanie podobnego sprawdzianu. W praktyce nie jest to takie trudne, jakby si˛e mogło wydawa ć na pierwszy
rzut oka. Wystarczy jednie podliczy ć konkretny rój z kilku swoich obserwacji i skorzysta ć z przekształconego wzoru na V∞ .
Uzyskany powyżej wynik może by ć zaniżony z powodu założe ń lub stosunkowo niewielkiej liczby meteorów sporadycznych
zaliczonych do grona Perseid. Zła ocena pr˛edko ści przez obserwatora jest bardzo mało prawdopodobna (wskazuje na to świetna
zgodność wartości obliczonej z obserwacji z wartościa˛ prawdziwa).
˛
Łukasz Harhura

DANE DO OBSERWACJI
Roje zimowe
Rój
χ-Orionidy
Monocerot. XII
σ-Hydrydy
Geminidy
Coma Berenic.
Ursydy
Kwadrantydy
δ-Cancrydy
δ-Leonidy
Virginids

Współrz.
radiantu
082 Æ 23Æ
100 Æ 08Æ
127 Æ 02Æ
112 Æ 33Æ
175 Æ 25Æ
217 Æ 76Æ
230 Æ 49Æ
130 Æ 20Æ
168 Æ 16Æ
195 Æ 04Æ

Okres
aktywności
26.11 - 15.12
27.11 - 17.12
03.12 - 15.12
07.12 - 17.12
12.12 - 23.01
17.12 - 26.12
01.01 - 05.01
01.01 - 24.01
15.02 - 10.03
25.01 - 15.04

Maks.
02.12
09.12
11.12
14.12
19.12
22.12
03.01
17.01
24.02
24.03

Dryf
∆α ∆δ
12  00
12  00
07  02
10  01
08  03
00  00
08  02
07  02
09  03
poniżej

V∞
28
42
58
35
65
33
41
28
23
30

ZHR
maks.
3
3
3
120
5
10
120
4
2
5

Virginidy — 30 I α  157 Æ δ  16Æ , 10 II α  165 Æ δ  10Æ , 20 II α  172 Æ δ  6Æ , 28 II α  178 Æ δ  3Æ , 10 III
α  186Æ δ  0Æ , 20 III α  192 Æ δ  3Æ , 30 III α  198 Æ δ  5Æ , 10 IV α  203 Æ δ  7Æ , 15 IV α  205 Æ δ  8Æ .
Geminidy
Geminidy sa˛ jednym z najobfitszych, regularnych rojów na naszym niebie. W tym roku warunki do obserwacji b˛eda˛ wy śmienite, gdyż maksimu aktywności wypadnie w czasie nowiu Ksi˛eżyca. Dokładny moment maksimum przewidywany jest na 14
grudnia godz. 4:00 UT (λ   2622). Geminidy cz˛esto popisuja˛ si˛e jasnymi zjawiskami, co powinno wynagrodzi ć nam godziny
obserwacji przeprowadzane w zimne, grudniowe noce. Je śli tylko pogoda dopisze, zach˛ecamy Was do aktywnego właczenia
˛
si˛e
w tegoroczna˛ akcj˛e obserwacji Geminid. W przyszłym roku Ksi˛eżyc już nie b˛edzie tak łaskawy jak w roku bieżacym.
˛
Kwadrantydy
Z poczatkiem
˛
nowego roku, mamy okazj˛e podziwia ć kolejny aktywny rój meteorów. Niestety tym razem warunki do obserwacji Kwadrantyd nie b˛eda˛ najlepsze, gdyż w maksimum aktywno ści (3 stycznia, godz. 18:00 UT) Ksi˛eżyc b˛edzie znajdowa ć
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si˛e 4 dni po pełni i to jeszcze w gwiazdozbiorze Lwa. Mimo tego, Ci którzy wyjda˛ na obserwacje w pierwszych dniach stycznia,
na pewno moga˛ liczy ć na kilkanaście zjawisk na godzin˛e z tego roju.
δ-Cancrydy
Tej zimy warunki do obserwacji tego niepozornego roju meteorów sa˛ bardzo korzystne. Maksimum przewidywane jest na 17
stycznia (λ  297Æ ), choć inni autorzy sugeruja˛ wcześniejsza˛ dat˛e tzn. 11 stycznia (λ   291Æ). Jak to b˛edzie w rzeczywistości,
zobaczymy... zach˛eta˛ do obserwacji powinno by ć to, iż nów Ksi˛eżyca wypada 13 stycznia. Obserwatorzy wizualni powinni
uwzgl˛ednić spore rozmiary tego ekliptycznego roju. W rektascensji rozmiar radiantu wynosi 20 Æ , a w deklinacji 10 Æ . Taki typ
radiantu przypomina kształtem radiant Virginid, przez co przypuszcza si˛e, iż δ-Cancrydy sa˛ wła śnie wczesnymi Virginidami.

Marcin Gajos
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