Drodzy Czytelnicy,
Świ˛eta tuż tuż, a wi˛ec i najnowszy numer “Cyrqlarza” wyszedł troch˛e weselszy, mniej poważny niż zwykle. Wszystko za sprawa˛ zabawnych relacji Przemka Żoładka
˛
i Krzyśka Hełminiaka z jeszcze wakacyjnego “XIII Obozu Obserwacyjnego PKiM” w Ostrowiku, oraz Ewy Zegler z listopadowej akcji obserwowania Leonidów. Co prawda na Leonidy
pogoda ogl˛ednie mówiac
˛ średnio dopisała, ale sadz
˛ ac
˛ po lekturze, wszelkie “działania” pozaobserwacyjne z pewno ścia˛
urozmaiciły i umiliły obserwatorom pobyt w Ostrowiku. Kto wie zreszta,˛ czy po lekturze obu sprawozda ń istotnie nie
zwi˛ekszy si˛e liczba ch˛etnych do uczestnictwa w naszych obozach?
Na razie jednak szykuje si˛e nam kolejne, już dwudzieste “Seminarium PKiM”. Tym razem nie b˛edzie co prawda
“Walnego Zgromadzenia PKiM”, niemniej organizatorzy postaraja˛ si˛e, by nie zabrakło ciekawych wykładów, nie tylko
dotyczacych
˛
tematyki meteorowej. Ze swej strony pozostaje mi tylko serdecznie zaprosi ć do uczestnictwa w “Seminarium”. Zainteresowanych odsyłam do lektury anonsu na stronie 18 niniejszego numeru “Cyrqlarza”.
Ponieważ ten numer “Cyrqlarza” jest ostatnim w powoli mijajacym
˛
2003 roku, Redakcja życzy Czytelnikom Wesołych Świat˛ i Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku.
Przyjemnej lektury.
Mirosław Należyty
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Podsumowanie obserwacji meteorów wykonanych podczas XIII Obozu Obserwacyjnego PKiM
Piotr K˛edzierski, Krzysztof Mularczyk, Konrad Szaruga, Kamil Złoczewski
Sprawozdanie z XIII Obozu Obserwacyjnego PKiM z przymrużeniem oka, czyli “Patrz, kurde, idzie milicja!!!”
Przemysław ”Brahi” Żoładek,
˛
Xysiek Hełminiak
Zorza polarna i meteory, czyli Akcja Obserwacyjna “Leonidy 2003”
Ewa Zegler
Obserwacje bazowe meteorów
Krzysztof Mularczyk
Nowości:
Gdzie ko ńczy si˛e Układ Słoneczny?
Arkadiusz Olech
Pas Kuipera był kiedyś bliżej
Arkadiusz Olech

14

S TARDUST wykonała pierwsze zdj˛ecia komety Wild 2
Arkadiusz Olech

14

Bezpośrednia detekcja efektu Yarkovskiego
Arkadiusz Olech

16
17
17

Komiks(?)
Luiza Wojciechowska
Patrzac
˛ w niebo:
Dane do obserwacji
Krzysztof Mularczyk

18
18
18
19

Konferowa ć jest rzecza˛ ludzka:
˛
Zaproszenie na XX Seminarium PKiM
International Astronomical Youth Camp (IAYC) 2004
Regulamin PKiM

20

Grant Prezent
Luiza Wojciechowska
I strona okładki: Zdj˛ecie nawiazuje
˛
nieco zaprezentowanych na stronie 16 “pocztówek z wakacji”. Cho ć
egzotyki na zdj˛eciu właściwie nie widać, zostało ono zrobione przez Naczelnego kilka lat temu na Kaukazie, podczas pobytu w Specjalnym Obserwatorium Astrofizycznym – tym samym, w którym znajduje si˛e
niegdyś najwi˛ekszy na świecie, 6-metrowy teleskop.

PODSUMOWANIE OBSERWACJI METEORÓW
WYKONANYCH PODCZAS
XIII OBOZU OBSERWACYJNEGO PKiM
Piotr K˛edzierski, Krzysztof Mularczyk, Konrad Szaruga, Kamil Złoczewski
Przedstawiamy podsumowanie obserwacji wizualnych, teleskopowych, fotograficznych i wideo wykonanych podczas XIII Obozu Obserwacyjnego PKiM, Ostrowik, 21 sierpnia – 7 wrze śnia 2003. W tym miejscu chcemy serdecznie
podziȩkować dyrekcji Obserwatorium Astronomicznego UW za umożliwienie organizacji kolejnego obozu. Lokalizacja Stacji Obserwacyjnej w Ostrowiku umożliwia rokrocznie wykonanie gros obserwacji meteorów w Polsce, głównie
podczas letnich obozów PKiM, organizowanych przez studentów astronomii Uniwersytetu Warszawskiego.

O BSERWACJE
Obserwatorzy
Anna Pałasz
Karolina Pyrek
Ewa Zegler
Krzysztof Hełminiak
Justyna Cholka
Przemysław Żoładek
˛
Katarzyna Radzińska
Dominika Łacheta
Andrzej Skoczewski
Anna Lemiecha
Dariusz Dorosz
Kamil Szewc
Kamil Złoczewski
Juta Kawalerowicz
Krzysztof Mularczyk
Łukasz Kowalski
Michał Jurek
Piotr K˛edzierski
Arkadiusz Olech
RAZEM

WIZUALNE

IMO kod
PALAN
PYRKA
ZEGEW
HELKR
CHOJU
ZOLPR
RADKA
LACDO
SKOAN
LEMAN
DORDA
SZEKA
ZLOKA
KAWJU
MULKR
KOWLU
JURMC
KEDPI
OLEAR
-

T te f f [h]
44.418
36.834
33.484
27.328
27.017
25.549
23.784
20.037
15.232
11.999
11.633
10.917
10.158
8.750
7.800
4.580
3.290
2.000
1.050
325.86

Tablica 1: Obserwacje wizualne wykonane w dniach 21/22.08 – 06/07.09.2003, 34014 Ostrowik.

O BSERWACJE
Data
19/20 08 2003
22/23 08 2003
28/29 08 2003
RAZEM

WIDEO

Ilość kamer
4
3
3
-

Te f f [h]
4.00
6.00
3.36
13.36

Tablica 2: Obserwacje wideo wykonane w dniach 19/20.08 – 28/29.08.2003, 34014 Ostrowik.

O BSERWACJE

FOTOGRAFICZNE

Aparaty: Zenit 11 – obiektyw 2/58, Praktica L – obiektyw 2/58. Klisze Fotopan 800. Wszystkie obserwacje wykonywane były przy pomocy shutter’a wykonanego przez Andrzeja Skoczewskiego i Piotra Kȩdzierskiego.

Data
19/20 08 2003
22/23 08 2003
28/29 08 2003
30/31 08 2003
RAZEM

1: Te f f [h]
0.95
2.58
0.34
4.50
8.37

2: Te f f [h]
1.10
2.58
0.34
4.50
8.52

1+2: T e f f [h]
2.05
5.16
0.68
9.00
16.89

Tablica 3: Obserwacje fotograficzne wykonane w dniach 19/20.08 – 30/31.08.2003, 34014 Ostrowik.

O BSERWACJE
Data
03-08-22
03-08-23
03-08-24
03-08-25
03-08-27
03-08-28
03-08-30
03-08-31
03-08-01
03-09-02
03-09-03
03-09-04
03-09-05
03-09-06
RAZEM

JURMC
Tte f f [h]
N
0.92
7

0.88
0.77

0.89

3.46

KAWJU
Tte f f [h]
N

3
5

6

21

1.00
2.20

5
12

2.12

13

5.32

30

KOWLU
Tte f f [h]
N
3.08
35
1.13
12
0.90
14
1.27
25
2.68
45
1.95
30
3.73
51
1.10
19
0.53
8
1.00
0.92
5.03
3.50
26.83

13
11
56
41
36

TELESKOPOWE
HELKR
Tte f f [h]
N

SKOAN
Tte f f [h]
N

SZAKO
Tte f f [h]
N

1.10
1.17

17
24

2.17

11

1.00

8

1.50
3.05
0.98

41
51
19

2.17

11

1.00

8

7.80

152

RAZEM
Tte f f [h]
N
4.00
42
1.13
12
2.00
31
2.44
49
3.56
48
4.20
76
9.95
121
2.08
38
0.53
8
1.89
11
3.20
25
0.92
11
7.15
69
3.50
41
46.55
582

Tablica 4: Podsumowanie obserwacji teleskopowych wykonanych podczas XIII Obozu PKiM.

SPRAWOZDANIE Z XIII OBOZU OBSERWACYJNEGO PKiM
Z PRZYMRUŻENIEM OKA,
CZYLI “PATRZ, KURDE, IDZIE MILICJA!!!”
Przemysław ”Brahi” Żoładek,
˛
Xysiek Hełminiak
Wysoki Sa̧dzie, to było tak...
W dniach 21.08 – 07.09 miał miejsce XIII Obóz Obserwacyjny PKiM. W założeniu miał by ć to obóz dla doświadczonych obserwatorów, ale i tak zjawiło siȩ dużo “ świeżego miȩsa”. Zainteresowanie impreza̧ było ogromne, organizatorzy musieli wybra ć dwudziestkȩ szczȩśliwców. Odrzucono kandydatury m.in. prezydenta Lecha Wałȩsy czy el
Kommendante Ernesto ”Rewolucja w POP-ie” Guevary. Lista uczestników znajduje siȩ na stronie PKiM.
Miejscem akcji była Stacja Obserwacyjna Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku – komfortowy obiekt, z pełnym wyposażeniem lodówkowo-sanitarno-rekreacyjnym oraz szybkim dostȩpem do
baru i jabłek. Do dyspozycji obozowiczów były – poza podłoga̧ w pokojach – lodówki, kuchnia, towarzystwo stróża
i sprza̧taczki oraz olimpijski stadion pilkarski, moga̧cy pomie ścić 100 widzów (z lornetkami, na tarasie głównego budynku). Warto również wspomnie ć o nowym boisku do siatkówki (a raczej kablówki lub linówki) oraz gejszach i jakuzi.
Obozowicze, krótko mówia̧c, mieli wspaniałe warunki do prowadzenia obserwacji (w obu formach – zarówno monitora
jak i oczu koleżanki).
Dzień obozowicza wygla̧dał przeważnie podobnie. Pobudka miȩdzy 10 a 16, w miȩdzyczasie śniadanie i wypełnianie
raportów przez spóźnialskich. Później obowia̧zkowa wizyta w TymBarku, na posiłek oczywi ście, chwila wolnego i obiad
w okolicach 20:00. Od około 21-tej obozowicze czatowali w pełnym ekwipunku na dobra̧ (czyt. obserwacyjna̧) pogodȩ.
Kto po obserwacjach miał jeszcze siły i ochotȩ, szedł do Celestynowa na kolacjȩ (nie wcze śniej niż 6:00), budza̧c
popłoch wśrod ludności tubylczej. Dzień kończył siȩ w śpiworze (nieważne gdzie) najpóźniej o 11-tej, a co niektórym
dwa dni zlewały siȩ w jeden.
Na obozie panowała iście braterska atmosfera.
Nikt nikomu nie podkładał świń, co najwyżej krowy
i kury z pobliskiego gospodarstwa. Kandydaci na obserwatorów mogli liczy ć na fachowa̧ poradȩ bardziej
doświadczonych koleżanek i kolegów, oczywi ście za
drobna̧ opłata̧ w postaci jogurtu, jagodzianki czy po
prostu zakupów w Celestynowie. Było naprawde wesoło, o czym może świadczyć zawia̧zanie siȩ Pracowni Kabaretowej i Muzycznej, której członkami została
cała nasza Polska, Kompletnie Inna Młodzież. Pracownia owa zajmowała sia̧ głównie wesoła̧ tfurczo ścia̧
przez duże TFU.
Efektem jej pracy jest chociażby wiele piosenek
obserwatorskich (”Teraz jest nocka kto nie obserwuje,
temu klocka”), czy też niezliczona ilo ść finezyjnych
rozwiniȩć skrótu PKiM. Najwiȩksze zasługi w stworzeniu tej pracowni miał Przemek ”Brahi” Żoła̧dek.
Nastȩpstwem powstania Pracowni Kabaretowej... było zwołanie któregośtam (nawet sam Prezes Kamil
”Zło” Złoczewski w swojej wielkiej ma̧drości na internecie nie mógł siȩ doliczy ć którego) Walnego Zebrania PKiM. W atmosferze spalonych na ogniu kiełbasek podjȩto decyzjȩ o utworzeniu Sekcji ds. Głupoty. Za jej ojca i matkȩ należy uzna ć Darka Dorosza.
Był on jednym z kandydatów do zarza̧dzania owa̧ sekcja̧, obok wspomnianego już Brahiego oraz Xy śka Hełminiaka. W pseudodemokratycznym głosowaniu wygrał ten ostatni i jako pierwszy w historii PKiM zaja̧ł
zaszczytne stanowisko Klauna Pracowni. Prezes Kwiczał i Majaczył.
Podczas całego obozu nasta̧piła swoista rewolucja w strukturze PKiM. Oprócz Pracowni Kabaretowej... czy Sekcji
ds. Głupoty utworzona została Sekcja Filozoficzna, na czele której stanȩła Ania Pałasz, Pracownia Kina i Melodramatów, która̧ zarza̧dzał Andrzej Skoczewski, Sekcja ds. Kontaktów z Ludno ścia̧ Autochtoniczna̧ i Krowami, na
czele z Ewa̧ Zegler (motto: ”Gdzie ja byde krowy pasł, do &*#\$\% wafla!”), czy Sekcja Biologiczno-Chemiczna, pod

dowództwem Karoliny ”Vampyrcio” Pyrek, która własnorȩcznie upȩdziła wino z dżemu, hodowała grzyby na ścianie,
badała wytrzymałość ogórków w niskiej temperaturze i rozmnażała ćmy.
Nie brakowało również odpowiedniej dawki ruchu.
Rozegrano trzy mecze piłkarskie i kilka quasi-siatkarskich. Wyniki spotka ń footballowych mówia̧ same za
siebie. Nie bȩdȩ ich tutaj przytaczał, gdyż nie chcȩ
robić niektórym obozowiczom wstydu i nie chcȩ podpaść, ani Allahowi, ani Wielkiemu Manitou, do których modliły siȩ walcza̧ce drużyny (o Kriszno, miej
mnie w swojej opiece, hare hare!!!). Zainteresowanych odsyłam do ”Zapisków Ostrowickich – sierpień/wrzesień 2003”. W spotkaniach siatkarskich drużyny zwyciȩskie wykazywały wiȩcej ludzkich uczu ć i
oddawały punkty “ku uciesze przegranych”.
Kto nie chciał grać, chodził do Celestynowa lub
jeździł na rowerze ”Vampyrci” (za opłata̧ oczywi ście).
Zaobserwowano nawet przypadki joggingu. Ale nie
samymi rozrywkami żył XIII Obóz Obserwacyjny. Było również wiele pracy. Pierwsza połowa stała pod
znakiem testów lornetek, które przeprowadzała Sekcja
Obserwacji Teleskopowych, z Konradem Szaruga̧ na
czele. Lornetki walały siȩ dosłownie wszȩdzie. ”Laikom” nie wolno było ich nawet dotkna̧ ć, bo ”drogie i
jeszcze pobrudzisz”. Cia̧gle tylko jakieś zdjȩcia i pomiary. Długie godziny pracy teleskopowych nie poszły
oczywiście na marne. Wyniki testów do wgla̧du na
stronie http://lornetki.camk.edu.pl .

Obserwatorzy wizualni również mieli wiele pracy, mimo iż pogoda przeważnie nie rozpieszczała, prawie każdej
nocki ktoś prowadził obserwacje i skrzȩtnie powiȩkszał nasza̧ bazȩ danych. Dopiero ostatnie noce okazały siȩ na tyle

ładne, że Pożeracze Konserw i Mielonki mogli swobodnie obserwowa ć
nawet siedem godzin (jeśli nie wiȩcej). Najwiȩcej czasu ”na polu” spȩdziła
Ania Pałasz, zakończywszy XIII Obóz Obserwacyjny z wynikiem 44h.
Gratulacje! W nagrodȩ Ania otrzymała u śmiech Prezesa, odciśniȩty w
betonie (uzbrojonym po zȩby). Godna pochwały jest również postawa
“żółtodziobów”, którzy z u śmiechami na twarzach niemal wybiegali na
obserwacje (nie ma jak odrobina narcyzmu ;) ). A było co obserwowa ć.
Na czas trwania obozu przypadło m.in. maksimum aktywno ści roju α-Aurygidów, czy ko ńcówka Perseidów. Niebo uraczyło nas również dwoma
piȩknymi bolidami, z których jeden był przedmiotem zażartej dykusji (raca?). Nie próżnowali Dar(e)k Dorosz i Ania Lemiecha w swoich obserwacjach Słońca. Nie obijali siȩ także obserwatorzy autochtoniczni, całe nocki
spȩdzaja̧c na swojej dumie – ”ostrowickiej sze śćdziesia̧tce” (kopułowali,
znaczy siȩ). Cześć ich pamiȩci.

Myślȩ, że uczestnicy byli zadowoleni z wyników swoich obserwacji.
Tym bardziej, że nie tylko klasyczne
meteory moża było zobaczy ć. Na
ten przykład, czwórka obozowiczów
donosiła o ”satelicie leca̧cym zygzakiem”. Czyżby UFO nad naszymi ziemiami? E.T. go home? Nie wiadomo.
Wiadomo natomiast, że nad ostrowickim niebem zaobserwowano kilka
nietypowych rojów. Ponownie spora̧
aktywność wykazały Deszczydy oraz
Zwidydy, regularnie pokazywały siȩ
Kiepidy i Drutydy (po kilka każej nocy), zdarzały siȩ przypadki Ogryzkidów, Nietoperzydów, Ptaszydów i Komórkidów, a nawet wyja̧tkowo niebezpiecznych Popkornidów. Mimo sporych szans i wielkiej nadziei obozowiczów, nie udało siȩ jednak zaobserwować wyja̧tkowo tajemniczego, acz efektownego roju Fajerbolidów.
Może nastȩpnym razem. Zainteresowanych odsyłam do ”Zapisków...”.
Wiadomo jednak powszechnie, że byle kto obserwowa ć nie może. Pamiȩtaja̧c o tym, starsza kadra zorganizowała nȩdznym wołkom zbożowym
prawdziwy chrzest, po którym mieli one i oni zaszczyt wsta̧pi ć do elity
ludzkości. Pod chytrym pretekstem zrobienia zdjȩ ć grupowych w nocy,
”młodzi” zostali wyprowadzeni do lasku, odebrano im wszelkie źródła o ś-

wietlenia, dano mapki i świeczki i puszczono na pastwȩ losu, a
raczej ”starej kadry”. W lesie nȩdzne wołki zbożowe miały do
wykonania kilka pomysłowych i ...eee... pomysłowych zada ń
(nie powiem ani słowa o tych prezerwatywach, ani mru mru).
Na końcu drogi czekało ich spotkanie u Otwartych Wrót Uranii
z sama̧ Karolina̧ Vampyrcia̧, która dokonała ich zaprzysiȩżenia
i pasowała na Obserwatorów. Ci, którzy na chrzest siȩ nie załapali (czytaj: Kamil Szewc) mieli przeprowadzi ć obserwacje
bolidów dziennych. SZEKA spisał siȩ dzielnie, rejestruja̧c trzy
przypadki takowych. Warto nadmieni ć, że najbardziej poszkodowani podczas chrztu byli ci najbardziej do świadczeni, gdyż
wrócili do budynku umazani domestosem, pianka̧ do golenia i
miodem, za co Mułła vel. Michał Jurek musiał odpokutowa ć.
Tym pozytywnym akcentem ko ńczȩ swoje zeznania Wysoki
Sa̧dzie. Tak właśnie przedstawiał siȩ XIII Obóz Obserwacyjny
Palaczy Kraku i Marihuany. Ci biedacy teraz pewnie leża̧ gdzie ś
na polach, koło swoich domów i wypatruja̧ tych spadaja̧cych
gwiazd. Życzymy im powodzenia.
O D REDAKCJI . Zdj˛ecia ilustrujace
˛ sprawozdania to ledwie
niewielki fragment leonidowo-obozowej sesji fotograficznej.
Trudnej sztuki wyboru podjał
˛ si˛e Naczelny i teraz czeka na
ewentualne protesty fotografujacych
˛
i fotografowanych :-)

ZORZA POLARNA I METEORY,
CZYLI
AKCJA OBSERWACYJNA ”LEONIDY 2003”
Ewa Zegler
W dniach 13 - 23 listopada bieża̧cego roku w Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego odbyła siȩ akcja obserwacyjna po świȩcona
Leonidom i Monocerotydom. Ze wzglȩdu na obowia̧zki,
takie jak nauka czy praca, nie wszyscy mogli uczestniczy ć
w całej akcji, niemniej jednak w Ostrowiku pojawiły siȩ –
na krócej lub dłużej – nastȩpuja̧ce osoby: Michał Jurek, Piotr
Kȩdzierski, Krzysztof Hełminiak, Łukasz Kowalski, Krzysztof Mularczyk, Arkadiusz Olech, Karolina Pyrek, Andrzej
Skoczewski, Konrad Szaruga, Mariusz Wiśniewski, Kamil
Złoczewski, Przemysław Żoła̧dek oraz niżej podpisana.
W akcji wzia̧ł też niejako ”na odległość” Karol Fietkiewicz, mieszkaja̧cy w leża̧cej około 35 km od Ostrowika
miejscowości Złotokłos – prowadzone były bowiem bazowe
obserwacje meteorów za pomoca̧ kamer wideo. Dotkliwie
odczuwaliśmy też jednak duchowa̧ obecno ść nieproszonego
gościa, niejakiego pana Murphy, odnotowuja̧c zarazem wysoka̧ aktywność... jego słynnych praw dla obserwatorów meteorów ;> Zgodnie z powyższymi prawami, aura niestety
nam nie sprzyjała.
W całości pogodna była w zasadzie tylko ostatnia noc
z 22 na 23 listopada. Jednak, jak gdyby chca̧c wynagrodzi ć
pochmurna̧ pogodȩ, natura zgotowała nam niezwykła̧ niespodziankȩ – w nocy z 20 na 21 listopada podziwia ć mogliśmy
fantastyczna̧ zorzȩ polarna̧! Wszystko zaczȩło siȩ około 18,

pocza̧tkowo niebo rozjaśniała tylko zielonkawa i czerwona po świata.
To jednak był dopiero pocza̧tek... Wkrótce zdali śmy sobie sprawȩ,
że tego wieczoru możemy zapomnie ć o meteorach, zafascynowani
cudownym spektaklem, reżyserowanym wespół przez Sło ńce i
Ziemiȩ – pełnym napiȩcia, dynamicznych zwrotów akcji i z
mistrzowska̧ choreografia̧. Podczas kulminacji zjawiska, około 22,
od horyzontu aż po zenit rozcia̧gały siȩ purpurowe słupy – rozdzielaja̧ce siȩ na mniejsze promienie, niebieskozielone smugi
i barwne draperie, a wszystko to na tle roz świetlonego niesamowita̧ poświata̧ – niczym w czerwcowa̧ noc – nieba... Na stronie
http://www.astro-forum.org/Forum/viewtopic.php?t=2627
znajdziecie relacjȩ pisana̧ na żywo przez Arka Olecha, za ś pełny
opis tego, co ujrzeliśmy – autorstwa Krzyśka Mularczyka – znajduje
siȩ pod adresem http://news.astronet.pl/news.cgi?3696.
Wykonane w Ostrowiku przez Piotrka Kȩdzierskiego i Andrzeja
Skoczewskiego zdjȩcia można zobaczy ć na stronach
http://zorza.pkim.org. Jednak żadne zdjȩcia nie moga̧ odda ć
naszych wraże ń... Od siebie dodam tylko, że było to dla mnie
niezwykłe przeżycie, zwłaszcza, że była to pierwsza – i mam nadziejȩ, że nie ostatnia – aurora borealis, jaka̧ widziałam.
Jak już wspomniałam, pogoda rzadko nam dopisywała, dlatego
też, by prowadzi ć obserwacje, wykorzystywaliśmy każda̧ chwilȩ,
gdy tylko chmury odsłaniały rozgwieżdżone niebo. Oprócz wymienionych wyżej obserwacji wideo, ”chrzest bojowy” przeszedł nowo
zakupiony sprzȩt do obserwacji fotograficznych – pia̧tka aparatów
Canon T50 – i teleskopowych – trójka refraktorów Celestrona.
Oczywiście wykonywane były też obserwacje wizualne. Ze wzglȩdu na niekorzystne warunki pogodowe nasz dorobek nie jest zbyt
imponuja̧cy :/ Najbardziej zapracowanym uczestnikiem akcji był...
M ET R EC – program ten niemal 24 godziny na dobȩ analizował
wyniki obserwacji wideo. Mi udało siȩ wykona ć niewiele ponad
6 h. Kilkakrotnie dłuższy czas spȩdziłam na obserwacji... segregatorów z raportami i monitora komputera przy wklepywaniu, które
to zajȩcie wielce polubiłam już na XIII obozie :) .
W wolnym czasie naturalnie kwitła radosna TFUrczo ść Pracowni Kabaretowej i Muzycznej. Ufundowane zostały “Zapiski”,
zapełnione wkrótce Przykładami Kaligrafii i Malarstwa naprawdȩ
dużego, bo aż A4, formatu :) Oprócz aktywno ści literackiej i rysunkowej pojawiły siȩ w nich także różnego rodzaju ”vlepki”. Kolejna̧, kontynuowana̧ przez nas jakże chlubna̧ tradycja̧ było prowadzenie ”Alternatywnego Kalendarza Lodówkowego”, gdzie znalazł
siȩ miȩdzy innymi ”Dzie ń Wezyra” – należało złoży ć w nim pokłon
pod pokojem numer 9, aby uzyska ć ZEN (z oczywistych wzglȩdów
nie mogȩ poda ć, kto z nas dysponuje tak niezwykła moca̧; zdradzȩ
tylko, iż osobnik ten jest w pewnych krȩgach znany jako A_X ;),
oczywiście był dzień ”Aurory Ostroviensis”, jak również ”Dzie ń
Kobiet”, ”Dzień Nasadki Ka̧towej” i inne świȩta. Prowadzone były
też intensywne obserwacje fotograficzne uczestników akcji – co
ciekawsze ich efekty przedstawia galeria na stronie Pracowni oraz trzecia strona okładki. Pracownia Komedii i Melodramatu zajȩła siȩ natomiast wykorzystaniem PAVO, który to skrót oznacza w tym przypadku... Paranormal Alternative
Video Obserwations :) Nakrȩciliśmy miȩdzy innymi własne wersje filmów ”Rejs”, ”Nóż w wodzie” czy ”Hair”. Nieoficjalnie mogȩ powiedzie ć, że aktualnie prowadzone sa̧ rozmowy, dotycza̧ce szerszej dystrybucji naszych dokona ń, z
potentatami światowej branży filmowej, takimi jak Ibrahim ibn Zoladek de Zolprovsky 1 :) Relacjȩ niniejsza̧ ko ńczȩ
retorycznym pytaniem, odzwierciedlaja̧cym świetnie – chyba nie tylko moje – wrażenia z pobytu w Ostrowiku: ”Po co
Komu Inne Miejsce Spotka ń Astronomicznych”?

1 Redakcji

zaś pozostaje żałować, że póki co nie jesteśmy w stanie dołaczyć
˛
do numeru płyty z filmami - tak, jak to czyni obecnie wiele czasopism.

OBSERWACJE BAZOWE METEORÓW
Krzysztof Mularczyk

1 Wst˛ep
Jednym ze sposobów analizowania materii wpadajacej
˛ w atmosfer˛e Ziemi sa˛ obserwacje bazowe meteorów. Polegaja˛
one na jednoczesnych obserwacjach nieba z kilku stanowisk, odległych od siebie o kilkadziesiat
˛ kilometrów. Istota˛
jest zarejestrowanie tego samego meteoru przez co najmniej dwa stanowiska. Wielko ść bazy – czyli odległość mi˛edzy
obserwatorami – jest uzależniona od rodzaju i parametrów aparatury, jakiej używa si˛e w obserwacjach.
Obserwacje bazowe można prowadzi ć kilkoma technikami. Najdokładniejsze pomiary otrzymuje si˛e stosujac
˛ aparaty
fotograficzne, kamery video czy kamery CCD.
Zarejestrowanie tego samego zjawiska jednocze śnie z kilku miejsc pozwala obliczy ć dokładna˛ orbit˛e wpadajacego
˛
w atmosfer˛e meteoroidu. Tym samym jeste śmy w stanie podać współrz˛edne radiantu dla tego meteoru. Radiant można
jednak obliczyć w prosty sposób korzystajac
˛ jedynie z geometrii sferycznej. Poniżej przedstawiona zostaje metoda
znajdowania radiantu meteoru zaobserwowanego przynajmniej z dwóch stanowisk.

2 Wyznaczanie parametrów
2.1 Wysokość meteoru
Geometri˛e problemu pokazuje Rys. 1. Meteor obserwowany jest jednocze śnie z dwóch stanowisk A i B, odległych
od siebie o RAB ; RA i RB sa˛ odległościami odpowiednio stacji A i B do dowolnego punktu C na meteorze. Punkt C
nazywamy punktem wspólnym. Położenie trójkata
˛ ABC w przestrzeni opisane jest przez deklinacj˛e δ i kat
˛ godzinny t
(zobacz Rys. 1). Wielkości RAB , δAB i tAB sa˛ stałe, przy czym δ AB i tAB wyznaczaja˛ kierunek stacji B widziany z punktu A.

Rysunek 1: Zależności katowe
˛
przy wyznaczaniu wysoko ści meteoru.
Rozwiazuj
˛ ac
˛ trójkat
˛ sferyczny Biegun PAB Pi  możemy obliczy ć wartość kata
˛ γi . Jest to kat
˛ mi˛edzy kierunkiem na
meteor, a linia˛ łacz
˛ ac
˛ a˛ obie stacje. Indeksy i oraz j odnosza˛ sie do stacji A lub B. Wzór cosinusów ma posta ć:
cos γi  sin δi sin δAB  cosδi cos δAB cos tAB

ti 

(1)

Przy tak określonym γi wartości RA i RB znajdziemy ze wzoru:
Ri  RAB

sin γ j
sin γB γA

i j

(2)

Wysokość punktu wspólnego nad ziemia˛ możemy obliczy ć ze wzoru (3). Pomijamy przy tym krzywizn˛e Ziemi.
hi  Ri cosZi

(3)

gdzie Z jest odległościa˛ zenitalna˛ punktu C. Wartość cos Zi dana jest wzorem:
cos Zi  sin φ sin δi  cosφ cos δi costi

(4)

przy czym φ jest średnia˛ szerokościa˛ geograficzna˛ dla dwóch stacji.
Oczywiście ten sam punkt w przestrzeni charakteryzuje jedna wysoko ść, czy to mierzona wzgl˛edem stacji A, czy
˛ że h liczymy od
też B (hA hB ). Wysokość zarejestrowanego meteoru nad poziomem morza można okre ślić zakładajac,
uśrednionej wysokości nad poziomem morza dla obu stacji.

2.2 Pr˛edkość i radiant
Do określenia pr˛edkości meteoru rejestrowanego na kliszy fotograficznej lub przy użyciu kamery CCD potrzebny jest
shutter. Jest to obracajacy
˛ si˛e nad obiektywem wiatrak, który periodycznie odcina dopływ światła do obiektywu. Ślad
meteoru na kliszy jest dzi˛eki temu poprzerywany. Z ilo ści przerw w śladzie, przy znanej cz˛estości obrotu shuttera,
możemy wyznaczy ć pr˛edkość katow
˛ a˛ meteoru. W obserwacjach video pr˛edko ść liczona jest na podstawie cz˛estości
pracy kamery.

Rysunek 2: Geometryczna zależno ść pr˛edkości meteoru i odleglości od radiantu.
Pr˛edkość tak wyznaczona jest jednak rzutem na sfer˛e niebieska˛ rzeczywistej pr˛edko ści katowej
˛
meteoru. Pokazuje
to Rys. 2. Zwiazek
˛
pomi˛edzy widoma˛ pr˛edko ścia˛ ωi , pr˛edkościa˛ rzeczywista˛ ωi i radiantem, wyraża si˛e nast˛epujaco:
˛
¼

ωi
sin εi
¼

ωi 

(5)

gdzie εi jest odległościa˛ katow
˛ a˛ punktu wspólnego od radiantu (Rys. 2). Pr˛edko ść geocentryczna˛ V∞ możemy obliczy ć
ze zwiazku:
˛
ω Ri
(6)
Vi  i
sin εi
gdzie Ri jest wartościa˛ liczona˛ ze wzoru (2). I tak, jak w przypadku wysoko ści h, tak i tu pr˛edkości V∞ , mierzone dla
każdej ze stacji, powinny by ć sobie równe.
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Rysunek 3: Prawy górny wykres przedstawia radiant Perseidów, przy założeniu, że dzienny dryf średniego radiantu
wynosi ∆λ  10Æ . Położenia radiantów pojedynczych meteorów z całego okresu aktywno ści, zostały przesuni˛ete na
dzień maksimum (λ  618 Æ, β  388Æ). Prawy dolny wykres pokazuje charakterystyk˛e radiantu Leonidów (∆λ  09 Æ ,
λ  1471Æ, β  101Æ ). Histogramy przedstawiaja˛ rozkład pr˛edko ści dla Perseidów (lewy górny) i Leonidów (lewy
dolny).

Aby móc zastosować wzór (6), musimy mie ć określona˛ pozycj˛e radiantu. Kiedy dwa ślady przecinaja˛ si˛e pod
bardzo małym katem
˛
Q, trudno jest okre ślić dokładny punkt radiantu. Musimy w tym celu zastosowa ć przybliżenie dla
˛
(6) mamy:
pr˛edkości V∞ . Ze zwiazku
ω RA
ω RB
VA  VB  A  B
(7)
sin εA
sin εB
¼

albo

sin εA
sin εB

¼

ωA R A
E
ωB R B
¼



(8)

¼

Majac
˛ wyznaczona˛ widoma˛ pr˛edko ść dla obydwu śladów, możemy obliczy ć E. To da nam zależność pomi˛edzy ε A , a
εB . Dla meteorów o małym Q z dobra˛ dokładno ścia˛ obliczymy εA εB (albo εA  εB ). Kiedy Q  0Æ (albo Q  180 Æ) –
czyli oba ślady leża˛ na jednym kole wielkim – wtedy odległo ść mi˛edzy dwoma punktami wspólnymi wynosi dokładnie:
εA

εB εAB lub εA  εB εAB 

(9)

Równania (8) i (9) moga˛ by ć rozwiazane
˛
ze wzgl˛edu na sin ε A i sin εB . Wynik – przy 050  E  100 i
0Æ  εAB  20Æ – daje sin εi z dokładnościa˛ 0.001. Z tak oszacowana˛ warto ścia˛ εi obliczyć możemy pośrednia˛ pr˛ed˛ je do równania (7).
kość Vi ze wzoru (6). Zgodność wartości pr˛edkości pośrednich sprawdzamy, wstawiajac
Pozycj˛e radiantu możemy znaleź ć z przeci˛ecia dwóch kół małych o promieniach ε A oraz εB i środkach odpowiednio
PA i PB . Koła przetna˛ si˛e w dwóch miejscach, generalnie jednak wyglad
˛ i położenie śladów pozwalaja˛ rozpozna ć
właściwy radiant.

3 Po redukcji
Dysponujac
˛ dużym materiałem obserwacyjnym możemy wyznaczy ć dokładnie kształt i położenie radiantu. Uwzgl˛edniajac
˛ dryf (dzienny ruch radiantu), który jest jednakowy dla wszystkich meteorów z danego roju, możemy sprowadzi ć
meteory z całego okresu aktywno ści na dzień maksimum. Pozwala to nam explicite uzyska ć kształt i wielkość radiantu.
Rys. 3 przedstawia radiant Perseidów (u góry) i Leonidów (u dołu) we współrz˛ednych ekliptycznych. Obok wykresów znajduja˛ si˛e histogramy z rozkładem pr˛edko ści meteorów dla odpowiedniego roju. Dane wykorzystane tutaj
pochodza˛ z obserwacji bazowych z lat 1952–2002, wykonywanych mi˛edzy innymi przez Dutch Meteor Society (DMS)
oraz Meteor Science Seminar Working Group (MSSWG). Łaczna
˛
liczba meteorów w tej bazie danych przekracza 7.5 tys.

4 Podsumowanie
Znalezienie współrz˛ednych radiantu jest tylko jednym z parametrów, jakie można obliczy ć dla meteoru zarejestrowanego
podczas obserwacji bazowych. Najważniejszym jest niewatpliwie
˛
możliwo ść wyznaczenia dokładnej orbity meteoroidu.
Wymaga to jednak rozwiazania
˛
dużej liczby równa ń.
W przypadku ciała o wi˛ekszej masie, podejrzanego o spadek, istnieje szansa znalezienia meteorytu dzi˛eki znajomo ści
jego trasy przelotu. Możemy bowiem, analizujac
˛ trajektori˛e spadku, znaleź ć prawdopodobne miejsce upadku.
Obserwacje bazowe uzupełniaja˛ i zarazem potwierdzaja˛ współrz˛edne radiantów rojów, które zostały wyznaczone
innymi metodami. Jest to bowiem jedyna metoda, która pozwala wyznaczy ć radiant na podstawie jednego meteoru.

NOWO ŚCI
GDZIE KOŃCZY SIE˛ UKŁAD SŁONECZNY?
Arkadiusz Olech
/5.11, Warszawa (PAP)/ Na temat tego, czy sonda Voyager 1 dotarła już do granic Układu Słonecznego spieraja˛ si˛e
naukowcy w najnowszym numerze czasopisma NATURE.
Zewn˛etrzna atmosfera naszego Sło ńca rozciaga
˛ si˛e dużo dalej niż sadzi
˛
przeci˛etny laik. Za atmosfer˛e naszej
dziennej gwiazdy uważa si˛e bowiem także strumie ń naładowanych czastek,
˛
który ucieka z jej powierzchni i p˛edzi przez
przestrzeń kosmiczna˛ z pr˛edkościami od 400 do 750 km/s. Gdzie ś daleko poza orbita˛ Plutona słoneczna plazma zaczyna
mieszać si˛e z plazma˛ mi˛edzygwiazdowa.
˛ Czastki
˛
zmniejszaja˛ swoja˛ pr˛edko ść i w miejscu, gdzie spada ona poniżej
pr˛edkości dźwi˛eku wytwarza si˛e fala uderzeniowa. To miejsce nazywa si˛e granica˛ heliosfery, czyli miejsca w Galaktyce
zdominowanego przez oddziaływanie naszego Sło ńca.

Astronomowie do dzisiaj nie wiedza˛ tak naprawd˛e, gdzie ko ńczy si˛e heliosfera. Różne prace podaja˛ warto ści od 85
do 120 jednostek astronomicznych (1 j.a. to 149.6 mln. km).
Miejsce, gdzie tworzy si˛e fala uderzeniowa jest obszarem bardzo ciekawym dla astrofizyków. Neutralny gaz mi˛edzygwiazdowy, wchodzac
˛ w zewn˛etrzne rejony heliosfery jonizuje si˛e i jest porywany przez wiatr słoneczny. Jego czasteczki
˛
sa˛ przyspieszane o czynnik nawet 10000 razy, tworzac
˛ tym samym nowa˛ populacj˛e wysokoenergetycznych czastek.
˛
Pierwsza z sond VOYAGER, wysłanych przez NASA w roku 1977 w celu zbadania gazowych olbrzymów naszego
Układu Słonecznego, oddaliła si˛e już od Sło ńca na odległość 88 j.a. Według najbardziej optymistycznych prognoz
powininna ona już wi˛ec wchodzi ć w obszar fali uderzeniowej. Jeśli tak faktycznie jest, instrumenty naukowe sondy
powinny zarejestrowa ć w najbliższym czasie gwałtowny spadek pr˛edko ści wiatru słonecznego, wzrost g˛estości materii i
siły pola magnetycznego.
Niestety najlepszy instrument do tego typu pomiarów znajdujacy
˛ si˛e na pokładzie VOYAGERA 1 – detektor
plazmy – przestał działa ć kilka lat temu. Na szcz˛e ście na pokładzie sondy znajduje si˛e jeszcze instrument o nazwie
Low Energy Charged Particle detector (LECP), który służy do rejestracji jonów i elektronów o niskiej energii.
W najnowszym numerze czasopisma NATURE grupa naukowców kierowana przez S.M. Krimigisa z John Hopkins
University w Maryland w USA prezentuje wyniki pomiarów z LECP. Wynika z nich, że 1 sierpnia 2002 roku VOYAGER 1 przeszedł do obszaru, gdzie wiatr słoneczny ma pr˛edko ści poddźwi˛ekowe. Sonda znajdowała si˛e wtedy 85 j.a.
od Słońca. Po nast˛epnych 200 dniach sonda znów weszła do obszaru, w którym wiatr słoneczny miał pr˛edko ści ponadźwi˛ekowe. Grupa Krimigisa wnioskuje wi˛ec, że VOYAGER 1 przeszedł wła śnie fal˛e uderzeniowa˛ i znajduje si˛e na
krańcach Układu Słonecznego.
W tym samym numerze NATURE ukazał si˛e jeszcze jeden artykuł, tym razem autorstwa grupy kierowanej przez
Franka B. McDonalda z University of Maryland, który przedstawia odmienne wnioski. Widza˛ co prawda oni w danych
VOYAGERA 1 zwi˛ekszona˛ ilość wysokoenergetycznych czastek,
˛
lecz interpretuja˛ ja˛ oni jako tzw. prekursor fali uderzeniowej, która leży wciaż
˛ tuż przed sonda.˛
Tak naprawd˛e rozwiazaniem
˛
tej sytuacji może by ć rozsadne
˛
skadin
˛ ad
˛ założenie, że obszar przej ściowy wcale nie jest
miejscem leżacym
˛
w stałej odległości od Słońca. Jego granica po prostu przesuwa si˛e w ramach zmiennej aktywno ści
naszej dziennej gwiazdy, a także zmiennego wpływu materii mi˛edzygwiazdowej na nasz układ. Obserwacje grupy
Krimingsa, które pokazuja,˛ że VOYAGER 1 najpierw wszedł w obszar poddźwi˛ekowej pr˛edko ści wiatru słonecznego, a
potem po 200 dniach powrócił ponownie do obszaru ponadźwi˛ekowego zdaja˛ si˛e to świetnie potwierdzać. Wydaje si˛e,
że fala uderzeniowa obecnie oddala si˛e od Sło ńca i VOYAGER b˛edzie musiał ja˛ goni ć.
Za kilkanaście lat VOYAGER 1 osiagnie
˛
odległość 150 j.a. i w tym miejscu powinien mina˛ć ostateczna˛ granic˛e
Układu Słonecznego – heliopauz˛e. Sonda wejdzie wtedy w obszar zdominowany przez plazm˛e mi˛edzygwiazdowa˛ i
definitywnie opuści nasz układ.

PAS KUIPERA BYŁ KIEDYŚ BLIŻEJ
Arkadiusz Olech
/26.11, Warszawa (PAP)/ Ciała należace
˛ do pasa Kuipera, które obserwujemy obecnie w odległo ści 40-50 j.a.,
narodziły si˛e znacznie bliżej Sło ńca – informuje najnowszy numer czasopisma NATURE.
W latach 50-tych XX wieku Gerard Kuiper zaproponował, że źródłem komet krótkookresowych w Układzie Słonecznym może by ć pas niewielkich obiektów rozciagaj
˛ acy
˛ si˛e poza orbita˛ Neptuna.
Na obserwacyjne potwierdzenie tego faktu przyszło nam czeka ć do roku 1992, kiedy to D.C Jewitt i I.X. Luu odkryli
pierwszy obiekt pasa Kuipera oznaczony symbolem 1992 QB1. Obecnie znamy ponad 600 takich ciał, z czego kilka jest
naprawd˛e masywnych i si˛ega rozmiarami 1000 kilometrów.
Dodatkowo pas Kuipera wydaje si˛e dzieli ć na dwie główne cz˛e ści. Pierwsza nazwana jest populacja˛ chłodna˛ dynamicznie i charakteryzuje si˛e orbitami leżacymi
˛
blisko płaszczyzny ekliptyki, o nachyleniu nie wi˛ekszym niż 4 stopnie.
Druga grupa to tzw. populacja dynamicznie goraca,
˛ w przypadku której orbity ciał sa˛ nachylone nawet do 30 stopni do
płaszczyzny ruchu orbitalnego Ziemi. Dodatkowo istnieje mała grupa ciał, które znajduja˛ si˛e w rezonansie z orbita˛
Neptuna.
Wszystkie te ciała maja˛ półosie swoich orbit mniejsze od 50 jednostek astronomicznych (1 j.a. to średnia odległość
Ziemi od Słońca wynoszaca
˛ 149.6 miliona kilometrów), wskazujac
˛ na to, że wła śnie w tym miejscu pas Kuipera gwałtownie si˛e kończy.
Dotychczasowe modele zakładały wi˛ec, że granica ta wynika z naturalnych rozmiarów pierwotnego dysku protoplanetarnego, który właśnie kończył si˛e na 50 jednostkach astronomicznych. Problem w tym, że obserwowana masa
obiektów z populacji dynamicznie chłodnej jest kilkadziesiat
˛ razy za mała, aby zgadza ć si˛e z modelami teoretycznymi.
Żeby powstały tam tak masywne ciała, jak obserwujemy obecnie, masa zewn˛etrznego dysku musiała by ć dużo wi˛eksza,
a przez to powinna spowodowa ć powstanie znacznie wi˛ekszej ilości obiektów.
Najnowszy numer czasopisma NATURE przynosi artykuł autorstwa Harolda F. Levinsona z Southwest Research
Insititute w Boulder w USA i Alessandro Morbidelli z Observatoire de la Cote d’Azur we Francji prezentujacy
˛ nowy
model wyjaśniajacy
˛ te rozbieżności.

Sugeruja˛ oni, że pierwotny dysk protoplanetarny nie rozciagał
˛
si˛e do 50 j.a., lecz ko ńczył si˛e na 30 j.a., czyli
w miejscu, gdzie znajduje si˛e obecnie Neptun. To tłumaczy jednocze śnie obecna˛ orbit˛e Neptuna, która była kiedy ś
ciaśniejsza, ale planeta oddalała si˛e od Sło ńca, aż do momentu, w którym napotkała koniec dysku.
Obie populacje ciał pasa Kupiera powstały pierwotnie dużo bliżej Sło ńca, ale przesun˛eły si˛e na wi˛eksze odległo ści
wraz z migrujacym
˛
Neptunem. Likwiduje to problem brakujacej
˛ masy, bo obserwowane obecnie ciała znajdujace
˛ si˛e w
odległościach 40-50 j.a. nie powstały tam, gdzie je odkrywamy, lecz znacznie bliżej.

STARDUST WYKONAŁA PIERWSZE ZDJECIA
˛
KOMETY WILD 2
Arkadiusz Olech
/3.12, Warszawa (PAP)/ Sonda S TARDUST wykonała pierwsze zdj˛ecia celu swojej misji – komety Wild 2 – poinformowała NASA.
Niespełna 50 dni przez zbliżeniem do komety Wild 2, sonda NASA o nazwie S TARDUST zrobiła pierwsze zdj˛ecia
komety. Zostały one wykonane z odległo ści 25 milionów kilometrów. Pozwola˛ one na dokładniejsze zorientowanie w
przestrzeni zarówno sondy, jak i komety, dzi˛eki czemu dokładniej b˛edzie można zaplanowa ć najwi˛eksze zbliżenie obu
ciał, które nastapi
˛ 2 stycznia 2004 roku.
Obecnie uzyskane obrazy sa˛ analizowane przez naukowców i posłuża˛ do planowanej na dzisiaj 2 korekty trasy sondy.
Sa˛ one też pierwszymi z długiej serii zdj˛e ć komety, jakie ma zebra ć S TARDUST.

Z lewej: Obraz komety uzyskany przez sond˛e S TARDUST. Z prawej: Obraz w wi˛ekszej skali, pokazujacy
˛
dodatkowo trzy gwiazdy, które wykorzystywano w nawigacji sondy.

Jak mówi kierownik projektu Tom Duxbury z NASA Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie zadanie, jakie stoi
przed sonda˛ nie jest łatwe. Statek, który ma rozmiary 5 metrów trzeba przeprowadzi ć obok szerokiej na 5.4 kilometra
komety z pr˛edkościa˛ sześć razy wi˛eksza˛ od pr˛edko ści kuli karabinowej. S TARDUST przejdzie w odległo ści tylko 300
kilometrów od jadra
˛ komety, czyli wyraźnie bliżej niż zrobiła to sonda G IOTTO przechodzac
˛ ponad 500 kilometrów od
komety Halleya. Doda ć należy, że sonda G IOTTO uległa uszkodzeniu podczas tak bliskiego przej ścia.
Podczas zbliżenia do komety S TARDUST pochwyci czastki
˛
z jej otoczki i w styczniu 2006 roku powróci z nimi na
Ziemi˛e. Badania próbek przywiezionych przez sond˛e pomoga˛ nam zrozumie ć poczatki
˛ i pochodzenie naszego układu.

BEZPOŚREDNIA DETEKCJA EFEKTU YARKOVSKIEGO
Arkadiusz Olech
/4.12, Warszawa (PAP)/ Po raz pierwszy udało si˛e bezpo średnio zmierzyć wpływ jednego z niegrawitacyjnych
zaburzeń ruchu małych ciał Układu Słonecznego – informuje najnowszy numer czasopisma S CIENCE.
Jedna˛ z niegrawitacyjnych sił działajacych
˛
na ciała w Układzie Słonecznym jest efekt Yarkovskiego. Zgodnie z
przewidywaniami teoretycznymi światło słoneczne zaabsorbowane przez meteoroid lub planetoid˛e jest wy świecane
później w podczerwieni.
2 Chodzi

tu o dzień napisania niniejszej notki przez jej autora (przyp. red.).

Już w roku 1900 rosyjski inżynier I.O. Yarkovski opisał to zjawisko. Zauważył on bowiem, że w przypadku rotujacej
˛
planety czy planetoidy jej wieczorna strona ma najwyższa˛ temperatur˛e. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem ta cz˛e ść
powierzchni miała cała˛ dob˛e, aby zbiera ć promieniowanie Sło ńca. Wieczorem, gdy Sło ńce przestaje ja˛ już oświetlać,
a jej temperatura jest najwyższa, najintensywniej oddaje ona zebrane w ciagu
˛ całego dnia promieniowanie. Ponieważ
fotony oddawane w tym procesie niosa˛ ze soba˛ p˛ed, pojawia si˛e siła działajaca
˛ w kierunku przeciwnym do uciekajacych
˛
fotonów. W zależności od tego, czy planetoida rotuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy przeciwnie, efekt
Yarkovskiego może w różny sposób zmieni ć półoś jej orbity.
Istnienie efektu Yarkovskiego dobrze tłumaczy obecne orbity wielu planetoid, duże rozrzuty wła ściwości planetoid
z jednej rodziny, które bez istnienia tego efektu wymagałyby założenia nierealistycznych pr˛edko ści zderzenia ciała
macierzystego rodziny z jakimś innym obiektem.
Oczywiście istnienie tego efektu ma też złe strony. Otóż bardzo trudno go modelowa ć, przez co nie możemy z
dowolna˛ precyzja˛ przewidywa ć orbit małych ciał z dużym wyprzedzeniem czasowym. To ma ogromne znaczenie dla
planetoid zagrażajacych
˛
Ziemi, bowiem obecne rachunki moga˛ wskazywa ć, że dany obiekt nie trafi w nasza˛ planet˛e, a
w rzeczywistości może być inaczej.
Jak dotychczas bezpośrednio obserwowano wpływ efektu Yarkovskiego tylko na sztuczne satelity Ziemi. Nie udało
si˛e to natomiast dla żadnego naturalnego ciała Układu Słonecznego. Przełom w tej dziedzinie przynosi jednak najnowszy
S CIENCE, w którym grupa astronomów kierowana przez Stevena R. Chesley’a z Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie
w USA publikuje wyniki swoich obserwacji planetoidy (6489) Golevka.

Obraz planetoidy (6489) Golevka uzyskany poprzez pomiary czasu nadejścia fal radiowych odbitych od jej
powierzchni. Pomiary wykonano 305-metrowym radioteleskopem w Arecibo w Puerto Rico.

Ten 530-metrowy obiekt zbliżał si˛e do Ziemi w latach 1991, 1995, 1999 oraz 2003 i był wtedy intesywnie obserwowany przy pomocy radioteleskopów w Arecibo i Goldstone. Dzi˛eki temu udało si˛e zarejestrowa ć minimalna˛ zmian˛e
orbity ciała spowodowana˛ niegrawitacyjnym przyspieszeniem zwiazanym
˛
z efektem Yarkovskiego.
Astronomowie zauważyli ponadto, że wielko ść tego efektu zależy silnie od masy ciała i termicznych wła ściwości
jego powierzchni. Jego bezpo średni pomiar pozwolił też na oszacowanie g˛esto ści planetoidy (6489) Golevka, która
wynosi 2.7 grama na centymetr sze ścienny.

KOMIKS(?)

Luiza Wojciechowska

PATRZ AC
˛ W NIEBO
DANE DO OBSERWACJI
Krzysztof Mularczyk

Roje zimowe
δ-Cancerydy
Jest to rój o małej aktywności, z przeważajac
˛ a˛ liczba˛ słabych meteorów. Analiza teleskopowych obserwacji sugeruje,
że radiant najprawdopodobniej składa si˛e z kilku mniejszych podradiantów. Przy obserwacjach wizualnych, które sa˛
mniej dokładne, należy założy ć eliptyczny kształt radiantu o minimalnych rozmiarach 20 Æ w rektascencji i 10Æ w deklinacji. Radiant ten, kształtem przypomina Virginidy, toteż sadzi
˛ si˛e, że δ-Cancerydy moga by ć ich cz˛eścia.˛
Maksimum aktywności δ-Cancerydów, przewidywane jest na 17 stycznia (λ  291Æ). Ich aktywność w tym dniu
nie powinna jednak przekroczy ć ZHR  4. Dobre warunki w okolicach maksimum sprawi Ksi˛eżyc, który po trzeciej
kwadrze zbliżał si˛e b˛edzie do nowiu.

δ-Leonidy
Pierwsze informacje o tym roju pojawiły si˛e w zapiskach Denninga z okresu 19 lutego – 1 marca 1911 roku.
Potwierdziły to w latach dwudziestych i trzydziestych obserwacje J. P. M. Prentice’a, Cuno Hoffmeistera oraz Balfour
S. Whitney’a.
Ostatecznym argumentem na istnienie δ-Leonidów okazały si˛e obserwacje z lat pi˛e ćdziesiatych
˛
i sześćdziesiatych
˛
wykonywanych metoda˛ radiowa˛ i fotograficzna.
˛ Analiza˛ danych fotograficznych zajał
˛ si˛e Bertil-Anders Lindblad.
Otrzymał współrz˛edne radiantu równe α  159 Æ δ  19Æ na dzień maksimum λ  129Æ. Podobne parametry dla
tego roju uzyskał Zdenek Sekanina, korzystajac
˛ z obserwacji radiowych.
Wydaje si˛e, że podobnie jak δ-Cancerydy, δ-Leonidy moga˛ należe ć do wczesnych Virginidów. Jednak radiant ten
znajduje si˛e wyraźnie na północ od ekliptyki i prawdopodobnie zwiazany
˛
jest z asteroida˛ Pan (4450).

Roje aktywne
Rój
Coma Berenicydy (COM)
Kwadrantydy (QUA)
δ-Cancerydy (DCA)
δ-Leonidy (DLE)
Virginidy (VIR)

Okres
aktywności
12.12–23.01
01.01–05.01
01.01–24.01
15.02–10.03
25.01–15.04

Maks.
20.12
04.01
17.01
25.02
24.03

Współ. radiantu
Æ  Æ 

175
230
130
168
195

V∞
kms

+25
+49
+20
+16
-4

Położenie radiantów
Grudzień 31
Styczeń 5
Styczeń 10
Styczeń 20
Styczeń 30
Luty 10
Luty 20
Luty 28
Marzec 10
Marzec 20
Marzec 30
Kwiecień 10
Kwiecień 15

COM
186 +20
190 +18
194 +17
202 +13

DCA
112 +22
116 +22
121 +21
130 +19

QUA
228 +50
231 +49
VIR
157 +16
165 +10
172 +06
178 +03
186 00
192 -03
198 -05
203 -07
205 -08

DLE
155 +20
164 +18
171 +15
180 +12

65
41
28
23
30

ZHR
maks.
5
120
4
2
5

KONFEROWAĆ JEST RZECZ A˛ LUDZK A˛
Z APROSZENIE NA XX S EMINARIUM PK I M
Tradycyjnie na przełomie lutego i marca odbȩdzie siȩ już XX Seminarium PKiM. Tym razem organizujemy je trochȩ
później tj. w dniach 5–8 marca 2004 roku. Seminarium ob˛edzie si˛e w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika,
przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie. Dziȩki uprzejmo ści dyrekcji CAMK b˛edziemy mieli udost˛epnione bezpłatnie
apartamenty mieszkalne i sal˛e wykładowa.
˛
W trakcie seminarium zostanie wygłoszonych kilka referatów przez pracowników i studentów Obserwatorium
Astronomicznego UW oraz Centrum Astronomicznego PAN. Je śli jednak ktoś z Was chce wygłosić odczyt, to
serdecznie do tego zach˛ecamy i prosimy o informacje w zgłoszeniu.
Uczestnicy seminarium zobowia̧zani sa̧ zabra ć ze soba˛ śpiwory i karimaty, a także zadba ć o własne wyżywienie.
Koszty przejazdu – w jedna̧ stronȩ – liniami PKP i PKS zostana˛ pokryte z grantu przyznanego PKiM, dlatego
prosimy o nie wyrzucanie biletów. Nie zwracamy kosztów za przejazd własnym środkiem transportu.
Wszystkich zainteresowanych wziȩciem uczestnictwa w XX Seminarium PKiM prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń najpóźniej do dnia 10 lutego 2004 roku (termin nieprzekraczalny !!!) na adres e-mailowy:
pkim@astrouw.edu.pl
lub listownie na adres pocztowy:
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
koniecznie z dopiskiem “PKiM”
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Zarzad
˛

I NTERNATIONAL A STRONOMICAL YOUTH C AMP (IAYC) 2004
IAYC 2004, August 1st - August 21st 2004
40th International Astronomical Youth Camp
Sayda, Germany
The International Astronomical Youth Camp (IAYC) 2004 will take place in the small town of Sayda/Germany (2.300
inhabitants). Sayda lies in the federal state of Saxony. The nearest large towns in the surrounding are Chemnitz (40
km) and Dresden (45 km) in Saxony and Prague (100 km) in the Czech Republic.
The IAYC is an international youth camp with participants from about 20 different countries. As a participant
you work for three weeks in one of the 7 working groups – together with other young people – on astronomical
projects. The projects vary from night-time observations to theoretical problems, depending on your own interests.
The working groups will be led by young scientists from the IAYC team. In IAYC 2004 we offer working groups
which study the following topics: Galaxies, Bodies in the Solar System, Deep Sky Observation, Cosmology, Stellar
Astrophysics, Nuclei in the Universe, Practical Astronomy.
Apart from the astronomical program, there are many non-astronomical activities such as group games, sporting
events, singing evenings, hiking tours and an excursion. Since it is an international camp, the camp language is
English. You should be able and willing to speak English throughout the camp. It is not necessary to speak English
fluently.
The accommodation for the IAYC 2004 will be a very pleasant youth hostel called “Jugendherberge Sayda”. The
house offers plenty of space for all participants and working groups. At walking distance there is a field which can

be used for observations. We will also have our own darkroom.
Anyone from 16 to 24 years old and able to communicate in English may participate in the IAYC 2004. The fee
for accommodation, full board and the whole program, including the excursion, will be 430 Euro. For interested
persons who are in the situation of not being able to pay the camp fee themselves, a limited number of grants is
available.
If you are interested in participating, further information is available at our web site:
http://www.iayc.org
Or you can order – free of charge – an information booklet including an application form from:
Joerg Dietrich
Netzestr. 6
53127 Bonn
Germany
tel.: +49 228 9024181
e-mail: info@iayc.org

REGULAMIN PRACOWNI KOMET I METEORÓW

1. Pracownia Komet i Meteorów Stowarzyszenie Astronomiczne jest niezależna˛ organizacja˛ astronomiczna.˛
2. Działalność Pracowni opiera si˛e na pracy społecznej jej członków i ich dobrowolnych składkach.
3. Pracownia zajmuje si˛e głównie obserwacjami komet i meteorów, ale nie oznacza to, że wyłacznie
˛
ta˛ tematyka.˛ Pracownia w
miar˛e potrzeb i możliwości podejmuje też inne zagadnienia.
4. Członkiem PKiM staje si˛e automatycznie po wykonaniu pracy teoretycznej lub obserwacji na rzecz PKiM i wyrażeniu ch˛eci
przystapienia
˛
do Pracowni.
5. Przestaje si˛e być członkiem i staje si˛e kandydatem, jeżeli przez 6 miesi˛ecy nie wykona si˛e żadnej obserwacji ani pracy teoretycznej. Po kolejnych sześciu miesiacach
˛
bez żadnej pracy na rzecz PKiM kandydat zostaje skreślony z listy.
6. Działalnościa˛ Pracowni kieruje Zarzad
˛ złożony z Prezesa, pi˛eciu Wiceprezesów (odpowiedzialnych odpowiednio za obserwacje wizualne, teleskopowe, fotograficzne, wideo i radiowe), Redaktora Naczelnego Cyrqlarza oraz Sekretarza, opiekujacego
˛
si˛e również serwisem internetowym. Moga˛ nimi być członkowie Pracowni. Jedna osoba może zajmować kilka
stanowisk równocześnie.
7. Wyboru Zarzadu
˛ Pracowni dokonuja˛ raz na dwa lata uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu PKiM.
8. Walne Zgromadzenie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 33% uprawnionych do głosowania i jeżeli wszyscy
uprawnieni sa˛ o nim powiadomieni listownie z miesi˛ecznym wyprzedzeniem, a poza tym co najmniej 50% nie wyrazi sprzeciwu co do terminu zgromadzenia.
9. Zwołać Walne Zgromadzenie moga˛ członkowie Zarzadu
˛ PKiM lub 33% uprawnionych do głosowania.
10. Uprawnionym do głosowania jest każdy członek i kandydat PKiM, który ostatnia˛ prac˛e na rzecz Pracowni wykonał nie dalej
niż przed rokiem.
11. Każde głosowanie jest tajne i nieobecni, uprawnieni moga˛ głosować listownie.
12. Wynik każdego głosowania staje si˛e prawomocny po upływie miesiaca
˛ od wysłania Cyrqlarza, w którym zawarte sa˛ wszystkie
ustalenia podj˛ete na dowolnym zebraniu i przy braku sprzeciwu co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
13. Wszystkich zmian w PKiM w dowolnym momencie może dokonać nie mniej niż 50% uprawnionych do głosowania.
14. Do innych zagadnień niż tematyka komet i meteorów sa˛ powoływane sekcje.
15. Sekcja może powstać, gdy co najmniej trzy osoby wyrażaja˛ zainteresowanie danym tematem.

