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Obserwatorzy !!!
Oddajemy w Wasze r˛ece kolejny numer C YRQLARZ-a. W nim m.in. relacja z XXII Seminarium PKiM, pióra Izabeli
Spaleniak. Ponadto zach˛ecamy do lektury informacji dotyczacych
˛
analizy danych z obserwacji wizualnych meteorów.
W Nowościach Ewa Zegler informuje o wynikach IMO na temat maksimum tegorocznych Lirydów, natomiast Radosław
Poleski prezentuje analiz˛e danych teleskopowych zebranych na zeszłorocznym obozie PKiM. Do przyjazdu na kolejny,
XVII Obóz Astronomiczny PKiM zach˛eca ć nie trzeba. Wyczerpujace
˛ ogłoszenie znajduje si˛e na nast˛epnej stronie.
Apelujemy do aktywności obserwacyjnej przed Obozem. W planowaniu obserwacji wizualnych i teleskopowych meteorów oraz komet pomoga˛ ostatnie karty tego numeru. Najlepsi obserwatorzy, moga˛ liczy ć na nagrody za liczne, staranne
i przesłane terminowo obserwacje, wykonane w pierwszej połowie 2006 roku. Szczegóły w podsumowaniu obserwacji
wizualnych wykonanych w roku 2005 na stronie dziewiatej
˛ C YRQLARZ-a.
Przyjemnej lektury,
Kamil Złoczewski
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Z APROSZENIE NA XVII O BÓZ A STRONOMICZNY PK I M
Zapraszamy wszystkich miłośników astronomii, zainteresowanych obserwacjami meteorów, do
udziału w XVII Obozie Astronomicznym Pracowni Komet i Meteorów, który odb˛edzie si˛e w dniach
17 lipca – 3 sierpnia br. w Stacji Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
˛ acych
˛
obserwatorów – wystarczy
Warszawskiego. Obóz jest organizowany głównie dla poczatkuj
znajomość gwiazdozbiorów. Zapraszamy także wszystkich doświadczonych obserwatorów, którzy
chca˛ poszerzyć swoje umiej˛etności, pomóc organizatorom w szkoleniu poczatkuj
˛ acych
˛
lub obserwować teleskopowo.
W czasie obozu b˛edziemy obserwować aktywne w tym czasie roje: α-Cygnidy, o-Draconidy,
Aquarydy, Capricornidy i wczesne Perseidy. Tak samo jak w poprzednim roku b˛eda˛ prowadzone
intensywne obserwacje teleskopowe. Zach˛ecamy do prowadzenia obserwacji ta˛ technika˛ jeszcze
przed obozem. W czasie obozu do Waszej dyspozycji b˛eda˛ m.in. 3 refraktory Celestron 102/500
mm.
Obóz b˛edzie doskonała˛ okazja˛ do nauczenia si˛e obsługi stacji fotograficznych i video, które
wchodza˛ w skład sieci Polish Fireball Network (wi˛ecej informacji na http://www.pfn.pkim.org).
B˛edzie także możliwość nauczenie si˛e analizy danych (głównie programami C ORRIDA i R ADI ANT). Wyniki uzyskiwane w czasie obozów sa˛ bardzo wartościowe i umożliwiaja˛ odkrywanie
nowych rojów.
Zach˛ecamy uczestników do zabrania ze soba˛ lornetek ze statywami i teleskopów. Obserwacje
innych obiektów b˛edziemy prowadzić refraktorem Grubb o średnicy soczewki 20 cm. B˛edziemy
także mieli okazj˛e zapoznać si˛e z działaniem profesjonalnego teleskopu systemu Cassegraina o
średnicy zwierciadła 60-cm.
Obóz jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Wyżywienie i dojazd we własnym zakresie.
Zakwaterowani b˛edziemy w budynkach mieszkalnych Stacji. Do naszej dyspozycji b˛eda˛ dwie w
pełni wyposażone kuchnie. Niedaleko stacji jest sklep spożywczy. Zapewniamy poradniki do
obserwacji, mapki, raporty oraz możliwość konsultacji przez cała˛ dob˛e. Wakacje w Ostrowiku
to także gra w piłk˛e siatkowa,˛ koszykowa˛ i nożna,˛ wycieczki do lasu na grzyby i jagody oraz
bardzo dobra atmosfera. Sprawozdania i zdj˛ecia z wcześniejszych spotkań organizowanych przez
Pracowni˛e można znaleźć na http://www.pkim.org w działach Obozy i Seminaria oraz na stronie
http://www.republika.pl/kwima/zapiski.html, gdzie spisane sa˛ tzw. Zapiski Ostrowickie.
Na wasze – tylko indywidualne – zgłoszenia czekamy do 30 czerwca (termin nieprzekraczalny
!!!). Ilość miejsc jest ograniczona przez pojemność Stacji w Ostrowiku. W pierwszej kolejności
b˛eda˛ przyjmowane osoby, które wykonaja˛ obserwacje przed obozem i zadeklaruja˛ udział w całym
obozie.
Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować e-mailowo na adres pkim@pkim.org lub
rpoleski@astrouw.edu.pl albo poczta˛ tradycyjna˛ na adres:
Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
z dopiskiem PKiM
Serdecznie zapraszamy!
Zarzad
˛ PKiM
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Lirydy 2006 w danych IMO
Ewa Zegler
/ 27.04, Warszawa / – IMO oszacowało już
aktywność tegorocznych Lirydów na podstawie
wyników 30 obserwatorów z całego świata, w
tym także z Polski – Dariusz Dorosz i Przemysław Żoładek.
˛
Profil aktywności wydaje si˛e
być zgodny z długoterminowa˛ analiza˛ wykonana˛
przez R. Arlta i A. Dubietisa. Nawyższa odnotowana wartość ZHR, oscylujaca
˛ w okolicach
17, przypada na czas bardzo zbliżony do podawanego w kalendarzu aktywnych rojów IMO.
Nie została zaobserwowana możliwa aktywność
zwiazana
˛
z materiałem pozostawionym przez
ciało macierzyste roju, komet˛e Thatcher, podczas
jej ostatniego przejścia przez peryhelium.
Każdy z Was może przesyłać do IMO
wyniki obserwacji zliczeniowych, używajac
˛ raportu dost˛epnego pod adresem:
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Rysunek 1: P ROFIL ZHR MAKSIMUM L IRYDÓW 2006.
http://www.imo.net/visual/report/electronic

Xena nie taka duża
Arkadiusz Olech
/ 12.04, Warszawa (PAP) / – Dziesiata
˛ planeta Układu Słonecznego odbija znacznie wi˛ecej promieniowania
niż si˛e spodziewaliśmy, przez co weryfikacji musza˛ ulec jej rozmiary, które obecnie szacuje si˛e na 2400
kilometrów – informuje Space Telescope Science Institute.
W lipcu 2005 roku Mike Brown z Caltech, Chad Trujillo z Gemini Observatory i David Rabinowitz z
Yale University ogłoslili odkrycie nowego dużego ciała na krańcach Układu Słonecznego. Ciało to uzyskało
oznaczenie 2003 UB313, choć przez odkrywców nazwane zostało Xena.˛ Wst˛epne obserwacje Xeny pokazywały, że jest ona wyraźnie wi˛eksza od Plutona w pełni wi˛ec zasługuje na miano dziesiatej
˛ planety.
Najnowsze dane uzyskane przy pomocy T ELESKOPU KOSMICZNEGO H UBBLE ’ A pozwalaja˛ dokładniej
określić rozmiary tego ciekawego obiektu.
Pierwotnie szacowano, że Xena może odbijać około 50-60% promieniowania słonecznego i przez to jej
średnica może si˛egać nawet 3000 kilometrów. Najnowsze obserwacje wskazuja˛ jednak, że dziesiata
˛ planeta
odbija aż 86% promieniowania! Jest to wynik rekordowy pośród planet, a dajacy
˛ jej drugie miejsce w Układzie
Słonecznym, po Enceladusie - ksi˛eżycu Saturna, który odbija ponad 90%światła.
Zmiana wartości albedo Xeny spowodowała wi˛ec weryfikacj˛e jej rozmiarów. Obecnie wydaje si˛e, że jej
średnica wynosi 2400 kilometrów (z bł˛edem około 100 kilometrów). Jest wi˛ec ona tylko 5% wi˛eksza od Plutona. Tak duża zdolność odbijania promieniowania wydaje si˛e być wynikiem niskiej temperatury atmosfery,
która może być zmrożona aż do samej powierzchni. Taka zamrożona atmosfera może tworzyć cienka˛ lecz
jasna˛ warstw˛e doskonale odbijajac
˛ a˛ światło słoneczne.
Sytuacja ta może si˛e zmienić. Xena porusza si˛e bowiem po eliptycznej orbicie o okresie obiegu 560 lat i
gdy zbliży si˛e do Słońca na minimalna˛ odległość 38 jednostek astronomicznych, stan jej atmosfery może ulec
zmianie. Co najciekawsze, astronomom udało si˛e ustalić, że ksi˛eżyc Xeny zwany Gabrielle odbija wyjatkowo
˛
mało światła. Astronomowie szacuja,˛ że jego albedo wynosi tylko 1%, a przez to jego rozmiary wynosza˛
około 250 kilometrów.
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Akcja: oko do okularu! (2)
Radosław Poleski
W czasie ostatniego obozu PKiM prowadzone były intensywne obserwacje teleskopowe. Opis akcji obserwacyjnej i osiagni˛
˛ etych rezultatów znajduje si˛e w C YRQLARZ-u nr 177. Zabrakło tam jednak analizy rojów
aktywnych w czasie obozu.
Obecnie analizy obserwacji ze szkicowaniem (zarówno wizualnych, jak i teleskopowych) opieraja˛ si˛e
głównie na wynikach osiagni˛
˛ etych przy pomocy programu R ADIANT (przypominam, że w C YRQLARZ-ach
nr 163-166 zamieszczono cykl artykułów poświ˛econych tworzeniu baz meteorów i obsłudze tego programu).
Pewnym problemem jest fakt, że program nie został stworzony pod katem
˛
analizowania obserwacji teleskopowych. Jednym z celów naszej wakacyjnej akcji było znalezienie poprawnej metody analizy tych obserwacji.
Cel ten nie został do końca zrealizowany, dlatego akcj˛e obserwacyjna˛ b˛edziemy kontynuować także w czasie
tegorocznego obozu. Potrzebujemy wi˛ekszej ilości zjawisk zarejestrowanych jednocześnie przez obserwatorów teleskopowych i kamery video, by móc w pełni wykorzystać zebrane już obserwacje. Potrzebujemy
także dużej ilości obserwacji teleskopowych jednego roju z odpowiednio rozłożonymi polami, aby można
było przeanalizować jego aktywność.

Rysunek 1: W YKONANO PRZY POMOCY METODA˛ PRZEDŁU ŻE Ń . P R EDKO
˛
ŚCI METEORÓW NIE BYŁY
; WZI ETO
˛
POD UWAG E˛ TYLKO METEORY ODLEGŁE MAKSYMALNIE O 30 ◦ OD CEN UWZGL EDNIANE
˛
◦
TRUM MAPY (α = 303 , δ = 46◦ ) – SPODZIEWANEGO POŁO ŻENIA ROJU α-C YGNIDÓW ( MAKSIMUM DLA
λ =113◦ ), DRYF 1◦ / DOB E˛. D O OBLICZE Ń U ŻYTO 172 METEORÓW; SKALA OBOK POKAZUJE ILO Ś Ć
PRZECI E˛Ć NA JEDEN KWADRAT.
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Pola obserwowane w czasie zeszłorocznych wakacji nie były rozłożone na niebie tak, by umożliwiały
analiz˛e aktywnych w tym czasie α-Cygnidów i o-Draconidów wyłacznie
˛
na ich podstawie.
Rysunek 1. przedstawia wyniki uzyskane metoda˛ przedłużeń (Tracings) w programie R ADIANT. Widoczne
sa˛ obszary o podwyższonej liczbie zliczeń, nie leża˛ one jednak tam, gdzie spodziewamy si˛e radiantów ww.
rojów. Wyst˛epowanie tego zjawiska wywołane jest przez rozmieszczenie pól obserwacyjnych. Rysunek 2.
pokazuje, jak rozmieszczone sa˛ meteory (opcja Dist w programie R ADIANT) wykorzystane do stworzenia
Rysunku 1.

Rysunek 2: ROZMIESZCZENIE METEORÓW WYKORZYSTANYCH DO STWORZENIA RYSUNKU 1. O KR EGI
˛
◦
◦
◦
MAJA˛ PROMIENIE 30 , 60 I 90 . "P ODUSZKA” WYZNACZA OBSZAR NIEBA WIDOCZNY NA RYSUNKU 1.
W IDAĆ WSZYSTKIE METEORY TELESKOPOWE ZAOBSERWOWANE PODCZAS OBOZU . S ZARE , W PRZECI WIE ŃSTWIE DO CZARNYCH , NIE ZOSTAŁY U ŻYTE DO OBLICZE Ń ( GŁÓWNIE ZE WZGL EDU
˛
NA ZBYT DU Ż A˛
ODLEGŁO Ś Ć OD CENTRUM MAPY ). D OBRZE WIDA Ć DWA OBSERWOWANE PODCZAS OBOZU PASKI .
Widać, że w pobliżu najcz˛eściej obserwowanych pól powstaja˛ fałszywe radianty. Należy wi˛ec zwracać
szczególna˛ uwag˛e na dobieranie pól odpowiednio do rojów aktywnych w danym okresie. Poradnik do obserwacji teleskopowych zaleca, by odległość pola od radiantu wynosiła od 15◦ do 45◦ , jednak ta niższa wartość
powinna być stosowana ostrożnie, bo zbyt blisko prawdziwego radiantu b˛eda˛ widoczne obszary o sztucznie
zwi˛ekszonej aktywności. Należy też pami˛etać o odpowiednim doborze odległości dla używanego sprz˛etu i
pr˛edkości geocentrycznej roju. Im wi˛eksze pole widzenia i im wi˛eksza pr˛edkość geocentryczna danego roju,
tym bardziej odległe od radiantu pola wybieramy.
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XXII Seminarium Pracowni Komet i Meteorów
Izabela Spaleniak
Już po raz dwudziesty drugi zarówno członkowie, jak i sympatycy Pracowni Komet i Meteorów mieli
okazj˛e uczestniczyć w dorocznym Seminarium Astronomicznym PKiM, które odbywało si˛e od 10 do 13
marca. Tradycyjnie, dzi˛eki uprzejmości dyrekcji Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika w Warszawie,
korzystaliśmy z pokoi hotelowych oraz sal wykładowych tejże instytucji. Program tegorocznego seminarium
był niezwykle ciekawy i obfitował w interesujace
˛ wykłady.
Jak zwykle Seminarium rozpocz˛eło si˛e w piatkowy
˛
wieczór. Duża˛ motywacja˛ do przybycia na czas był
wykład otwierajacy,
˛ gościliśmy bowiem odkrywc˛e pierwszej od wielu lat polskiej komety C/2006 A1 (Pojmański). Dr hab. Grzegorz Pojmański opowiedział nam o sposobie odkrywania komet przez ASAS-a (The All
˛
z nazwaniem komety odkrytej przez ten system we
Sky Automated Survey) oraz o perypetiach zwiazanych
wrześniu ubiegłego roku. Po cz˛eści oficjalnej spotkania była bardzo dobra okazja, by zaprezentować własne
zdj˛ecia komety drowi Pojmańskiemu i uzyskać jego podpis. Warto dodać, że nasz gość był pod wrażeniem
niektórych zdj˛eć i poprosił o odbitki. Jako że cz˛eść uczestników seminarium przebywała w naszych kr˛egach
po raz pierwszy, jeszcze przed rozejściem si˛e do pokoi i rozpocz˛eciem nocnych rozmów, odbyło si˛e małe
spotkanie integracyjne.
Oficjalne otwarcie i powitanie nowych uczestników Seminarium nastapiło
˛
w sobotni poranek. Podczas
pierwszego porannego wykładu dr Wojciech Pych opowiedział o budowie, możliwościach teleskopu SALT
(Southern African Large Telescope) oraz jego pozycji na tle innych teleskopów naświecie, po czym Mirosław
Krasnowski zaprezentował swoja˛ wysoce zautomatyzowana˛ stacj˛e bolidowa˛ PFN-Poznań. Po przerwie na
kaw˛e dr Krzysztof Ziołkowski z Centrum Badań Kosmicznych omówił najnowsze badania komet i planetoid
metodami technik kosmicznych. W bloku popołudniowym dr Arkadiusz Olech zaznajomił nas z pewnymi
zagadnieniami dotyczacymi
˛
optyki instrumentalnej, a Przemysław Żoładek
˛
omówił wielozadaniowa˛ cyfrowa˛
stacj˛e bolidowa˛ – MDFS (Multipurpose Digital Fireball Station).
Wieczorem odbyło si˛e podsumowanie wizualnych, teleskopowych, fotograficznych oraz video obserwacji
meteorów wykonanych w roku 2005. Najaktywniejszym obserwatorem okazał si˛e być Mariusz Lemiecha,
który wykonał 56.750 godzin obserwacji wizualnych oraz 59.733 godzin obserwacji teleskopowych. Równie
wysoka˛ forma˛ popisali si˛e: Anna Pałasz (126.457 h obserwacji wizualnych) oraz Dariusz Dorosz (105.470 h);
nagrod˛e otrzymała także Anna Lemiecha (49.670 h). Ponadto wyróżnione zostały najlepsze osoby prowadzace
˛
stacje bolidowe: Mirosław Krasnowski, Maciej Kwinta oraz Tomasz Fajfer. Dzi˛eki życzliwości sponsorów
wszystkie wymienione osoby zostały nagrodzone meteorytami, ksiażkami
˛
popularnonaukowymi i prenumeratami C YRQLARZ-a. Mariusz otrzymał także nagrod˛e główna,˛ czyli lornetk˛e. Nagrod˛e specjalna˛ – za
szczególny wkład w obserwacje PFN – przyznano Dariuszowi Doroszowi. W tym miejscu chcemy serdecznie
podzi˛ekować naszym sponsorom, którymi byli:
• Portal Astrohobby – astrohobby.pl
• Delta Optical – deltaoptical.pl
• Mirosław Brzozowski – Prywatne Wydawnictwo Naukowe "Vega-- www.vademecum.astronomia.pl
• Filip Antczak – sklepik meteorytowy – www.meteoryt.utp.pl
• Marcin Cimała – PolandMet – www.polandmet.com
• Andrzej S. Pilski – Aspmet – republika.pl/jba1/aspmet
Późnym sobotnim wieczorem spotkaliśmy si˛e jeszcze w luźniejszej atmosferze, by omówić kilka spraw
PKiM. Poruszone zostały kwestie m.in. analizy wyników obserwacji, usprawnienia aktualizacji baz danych i
organizacji letnich obozów.
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Niedzielne przedpołudnie opowieścia˛ o
własnych, i światowych badaniach oraz hipotezach zwiazanych
˛
z meteorytem Tunguskim,
rozpoczał˛ dr hab. Tadeusz Jopek. Nast˛epnie,
Przemysław Żoładek
˛
zaprezentował autorski
pakiet oprogramowania do redukcji danych
PFN, noszacy
˛ wdzi˛eczna˛ nazw˛e IMOGENA.
W drugim ze swoich wykładów dr Jopek od
nieco innej strony, aniżeli zwykle znane to
jest przeci˛etnemu obserwatorowi, przedstawił
zagadnienia astronomii meteorowej.
Przed
przerwa˛ obiadowa˛ wykonane zostało jeszcze
pamiatkowe
˛
zdj˛ecie, na którym jednak brakuje
m.in. najaktywniejszych obserwatorów, którzy
ze wzgl˛edów transportowych musieli wcześniej
opuścić Seminarium. Po przerwie obiadowej jeszcze raz mogliśmy podziwiać prac˛e
Przemka Żoładka,
˛
który tym razem zaznajomił nas z aktualnym stadium budowy, przeznaczeniem i perspektywami rotacyjnego spektrografu meteorowego. Po nim prelekcj˛e dotyczac
˛ a˛ rojów teleskopowych wygłosił Radosław
Poleski.
Wieczorem Mariusz Wiśniewski
Rysunek 1: M ARIUSZ L EMIECHA – NAJLEPSZY OBSER - poprowadził jeszcze dla zainteresowanych zaj˛ecia warsztatowe programów R ADIANT i M ET WATOR WIZUALNY PK I M W ROKU 2005.
R EC. Późnym wieczorem, gdy cz˛eść uczestników opuszczała już mury CAMK-u, odbyła si˛e prezentacja zdj˛eć i filmu z ubiegłorocznego obozu obserwacyjnego, a nocne rozmowy potrwały do samego poranka, kiedy to nastapiło
˛
sprzatanie
˛
pokoi i wykwaterowanie.
Tegoroczne seminarium można uznać za bardzo udane. Obfitowało w interesujace
˛ i wielce wartościowe
wykłady, a atrakcyjne nagrody uhonorowały wysiłki obserwatorów. Ponadto zastrzyku energii, jak i możliwości porozmawiania z prelegentami w nieco luźniejszej atmosferze dostarczały przerwy na kaw˛e, a nocne
dyskusje jak zwykle były okazja˛ do wspomnień, wymiany doświadczeń, czy podziwiania zdj˛eć. Gratulujemy
jeszcze raz najaktywniejszym obserwatorom i dzi˛ekujemy sponsorom.

Podsumowanie obserwacji wizualnych i teleskopowych w roku 2005
Ewa Zegler
Rok 2005 okazał si˛e być fatalnym pod wzgl˛edem ilości obserwacji wizualnych. Wykonano ich zaledwie
647.547 h, czyli prawie dwa razy mniej niż w roku 2004. Z tego aż 237.325 h to obserwacje wykonane na XVI
Obozie PKiM. Intensywne obserwacje teleskopowe prowadzone na tymże obozie dały za to efekt w postaci
150.899 h, co jest wynikiem ponad trzykrotnie lepszym niż w poprzednim roku.
Poniższa tabela prezentuje wyniki punktacji za obserwacje wizualne i teleskopowe zgodnie z zasada,˛
że za godzin˛e obserwacji wizualnych przyznawany jest 1 punkt, zaś za godzin˛e obserwacji teleskopowej
(wymagajacej
˛ wi˛ekszego wysiłku) przyznawane jest 1.3 punktu. Stan tabeli może ulec zmianie, ponieważ
dotychczas nie otrzymaliśmy od OPP Polaris obserwacji z drugiej połowy 2005 roku.
Dzi˛eki uprzejmości sponsorów nagrodziliśmy wszystkich najaktywniejszych obserwatorów PKiM meteorytami i ksiażkami
˛
popularnonaukowymi. Ponadto najlepszy obserwator, czyli Mariusz Lemiecha otrzymał
nagrod˛e główna˛ - lornetk˛e. Kolejne nagrodzone osoby to Anna Pałasz, Dariusz Dorosz oraz Anna Lemiecha.
Wszyscy wymienieni otrzymali także bezpłatne roczne prenumeraty C YRQLARZ-a.
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Przypominam, że nagrodzimy także osoby najaktywniejsze obserwacyjnie w pierwszym półroczu
bieżacego
˛
roku! Na Wasze raporty obserwacyjne z pierwszego półrocza czekamy do 15 lipca.
W porównaniu z ubiegłymi latami ilość obserwacji wizualnych nadal spada. Jak wynika z poniższego
zestawienia, mało wśród nas obserwatorów nowych, którzy mogliby prowadzić obserwacje przez cały rok, a
nie tylko w trakcie obozów. Staramy si˛e stale informować o działalności PKiM w czasopismach, serwisach internetowych, na forach poświ˛econych miłośniczej astronomii oraz innymi metodami. Sa˛ pewnie jednak osoby,
do których w ten sposób dotrzeć nie możemy. Zach˛ecam wi˛ec do samodzielnego aktywnego poszukiwania
nowych obserwatorów.
Obserwator
Mariusz Lemiecha
Anna Pałasz
Dariusz Dorosz
Anna Lemiecha
Radosław Poleski
Krzysztof Hełminiak
Tomasz Kowalski
Magdalena Hevelke
Marcin Lelit
Konrad Szaruga
Kamila Muraszkowska
Michał Goraus
Karol Wójcicki
Łukasz Woźniak
Jarosław Dygos
Ewa Zegler
Ireneusz Lemiecha
Dawid Schneider
Łukasz Kowalski
Kamila Glinkowska
Izabela Spaleniak
Kornel Telega
Kamil Złoczewski
Justyna Cholka
Michał Marek
Maciej Kwinta
Przemysław Żoładek
˛
Piotr Nawalkowski
Anetta Machoń
Krzysztof Mularczyk
Jolanta Szarzyńska
Michał Kusiak
Olga Głowienka
Marcin Wardak
Andrzej Skoczewski
Marcin Jonak
Sebastian Wn˛ek
Weronika Myśliwiecka
Dorota Gawlas
Mariusz Wiśniewski

Kod

Te f fvis [h]

Te f ftel [h]

Te f ftel · 1.3

Suma

LEMMA
PALAN
DORDA
LEMAN
POLRA
HELKR
KOWTO
HEVMA
LELMA
SZAKO
MURKA
GORMI
WOJKA
WOZLU
DYGJA
ZEGEW
LEMIR
SCHDA
KOWLU
GLIKA
SPAIZ
TELKO
ZLOKA
CHOJU
MARMI
KWIMA
ZOLPR
NAWPI
MACAN
MULKR
SZAJO
KUSMI
GLOOL
WARMA
SKOAN
JONMA
WNESE
MYSWE
GAWDO
WISMA

56.750
126.457
105.472
49.670
2.000
36.951
0
22.642
13.100
0
21.418
20.649
19.426
18.092
18.000
17.300
13.499
12.799
1.316
9.583
7.600
7.379
5.550
7.250
7.100
6.583
5.615
5.283
5.000
3.300
3.400
3.333
3.150
3.000
2.250
2.000
2.000
1.000
1.000
0.630
647.547 h

59.733
0
0
0
27.052
0
22.28
1.967
9.302
19.140
2.233
0
0.850
0
0
0
0
0
6.442
0
0
0
1.400
0
0
0
0
0
0
0.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.899 h

77.653
0
0
0
35.168
0
28.964
2.557
12.093
24.882
2.903
0
1.105
0
0
0
0
0
8.375
0
0
0
1.820
0
0
0
0
0
0
0.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

134.403
126.457
105.472
49.670
37.168
36.951
28.964
25.199
25.193
24.882
24.321
20.549
20.531
18.092
18.000
17.300
13.499
12.799
9.691
9.583
7.600
7.379
7.370
7.250
7.100
6.583
5.615
5.283
5.000
3.950
3.400
3.333
3.150
3.000
2.250
2.000
2.000
1.000
1.000
0.630
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Obserwacje wizualne – dane do obserwacji
Ewa Zegler
τ-Herkulidy
Odkrycie roju zwiazane
˛
jest z odkryciem jego ciała macierzystego, czyli komety 73/P Schwassmann-Wachmann 3, w roku 1930.
W zwiazku
˛
z niedawnym jej rozpadem pojawiły si˛e sugestie, że możliwa b˛edzie zwi˛ekszona aktywność
roju w roku bieżacym.
˛
Lutowy numer WGN zamieszcza wyniki symulacji zachowania roju wykonanej
przez R. Arlta i J. Vaubaillona. Prognozy nie sa˛ zbyt optymistyczne, jednak autorzy zach˛ecaja˛ do uważnego
śledzenia potencjalnej aktywności – zwłaszcza w okresie 28 maja-6 czerwca.
Starsze źródła podaja,˛ że τ-Herkulidy sa˛ aktywne od 19 maja do 19 czerwca z maksimum 9 czerwca
oraz że radiant ich ma współrz˛edne α = 236◦ i δ = 41◦ . Symulacja Arlta i Vaubaillona dowodzi jednak,
że spodziewane położenie radiantu to α = 207◦ i δ = 31◦ ; autorzy podaja˛ także szacowana˛ pr˛edkość geocentryczna˛ zjawisk V∞ = 16 km/s. W przypadku tak słabego roju trudno wyznaczyć jednak dokładny okres
aktywności. Każde wykonane w drugiej połowie maja i pierwszej połowie czerwca obserwacje ze szkicowaniem b˛eda˛ bardzo cenne. 27 maja przypada nów Ksi˛eżyca, wi˛ec warunki b˛eda˛ sprzyjajace.
˛

Sagittarydy (SAG)
Rój odkryty przez W. F. Denninga w roku 1884. Znane sa˛ informacje o bolidach z 354 roku, których radiant
znajdował si˛e w pobliżu Antaresa. Pewne źródła z X oraz XIII wieku również donosza˛ o obserwowanej
aktywności meteorowej z tego rejonu nieba. Katalog bolidów z 1968 r. zawiera około 50 bolidów, które
pojawiły pomi˛edzy rokiem 1850 a 1961 i które moga˛ być powiazane
˛
z kompleksem Sagittarydów.
Dokładniejsze dane o strukturze radiantu moga˛ przynieść obserwacje teleskopowe czy wideo; dla ob˛
w rektascensji i
serwacji wizualnych można założyć duże rozmiary źródła zjawisk – około 30◦ rozciagłości
◦
20 w deklinacji.

η-Aquarydy (ETA)
Rój znany od VIII wieku, zwiazany
˛
z kometa˛ Halleya.
η-Aquarydy
maja˛ stosunkowo szerokie maksimum, czasem ze zmienna˛ liczba˛
submaksimów, pojawiajace
˛ si˛e na
poczatku
˛
maja. Nowe dane IMO,
oparte na obserwacjach z lat
1984-2001 wykazuja,˛ że w okresie
03.05-10.05 liczby godzinne utrzymuja˛ si˛e na poziomie co najmniej 30
oraz że zwi˛ekszona aktywność ujawnia si˛e co 12 lat. Kolejny taki wybuch
przewidywany jest na lata
2008-2010.
W naszych szerokościach geograficznych radiant η-Aquarydów
znajduje si˛e nisko, co uniemożliwia
podziwianie roju w całej okazałości.
Pojawiajace
˛ si˛e meteory moga˛ być
jednak bardzo efektowne, ponieważ
maja˛ duża˛ pr˛edkość (V∞ = 66 km/s)
i cz˛esto pozostawiaja˛ ślady.

Rysunek 1: P OZYCJA RADIANTU η-AQUARYDÓW
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Lirydy czerwcowe (JLY)
Rój odkryty w 1966 roku przez S.
Dvoraka, zwiazany
˛
najprawdopodobniej z kometa˛ Mellish (1915 II). Był
wyraźnie aktywny w latach 60. i 70.
ubiegłego wieku. Później jego aktywność spadła niemal do zera. W
1996 kilku obserwatorów niezależnie
od siebie donosiło o zaobserwowaniu
meteorów należacych
˛
do roju, kolejne lata jednak nie potwierdziły jednoznacznie tych wyników.
Lirydy VI aktywne sa˛ w dniach 10-21.06 z maksimum 16.06 (λ
= 84 ◦. 5). Współrz˛edne radiantu na
dzień maksimum wynosza˛ α = 278◦ ,
δ = +35◦ (dryf ∆α = +0 ◦. 8, ∆δ =
0 ◦. 0). Meteory z tego roju sa˛ średnio
szybkie: V∞ = 31 km/s.

Rysunek 2: P OZYCJA RADIANTU LIRYDÓW CZERWCOWYCH
Wykrycie potencjalnej aktywności
Lirydów VI wymaga dokładnych obserwacji ze szkicowaniem. Najlepsze warunki do obserwacji b˛eda˛
panowały w pierwszej połowie nocy, przed wschodem zbliżajacego
˛
si˛e do ostatniej kwadry Ksi˛eżyca.

Bootydy czerwcowe (JBO)
W roku 1998 miał miejsce wybuch
aktywności roju: ZHR utrzymywał
si˛e si˛e przez ponad pół doby na
poziomie 50-100. Podobna˛ długość
miało niespodziewane maksimum w
roku 2004; pojawiło si˛e ono 23
czerwca, a wi˛ec jeszcze przed data˛
uznawana˛ za poczatek
˛
aktywności.
Tym razem ZHR si˛egał poziomu 2050.
Poprzednio wybuchy odnotowywano w latach 1916 i 1927 (oraz
prawdopodobnie także w 1921 r.). W
latach 1928-1997 aktywność Bootydów VI była bardzo niska. Ostatnie dwa wybuchy to efekt pyłowych
śladów pozostawionych przez ciało
macierzyste roju, czyli komet˛e
7P/Pons-Winnecke, jeszcze w XIX
wieku.

Rysunek 3: P OZYCJA RADIANTU BOOTYDÓW CZERWCOWYCH

Bieżacy
˛ rok wyjatkowo
˛
sprzyja obserwacjom Bootydów VI, bowiem 25 czerwca przypada nów Ksi˛eżyca.
Maksimum wg przewidywań może przypaść na godzin˛e 14 UT 27.06, czyli por˛e niekorzystna˛ dla obserwatorów w Polsce. Nieprzewidywalność roju oraz idealne warunki zach˛ecaja˛ jednak do uważnegośledzenia jego
aktywności już od poczatku
˛ ostatniej dekady czerwca.
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τ-Aquarydy (TAQ)
Rój, który ze wzgl˛edu na niska˛ aktywność zniknał˛ z kalendarza IMO. Potencjalne τ-Aquarydy możemy obserwować od 19 czerwca do 5 lipca. Współrz˛edne radiantu na dzień maksimum (29.06) wynosza˛ α = 342◦ , δ
= -12◦ (dryf odpowiednio: ∆α = +1 ◦.0, ∆δ = +0 ◦. 4). Meteory bardzo szybkie: V∞ = 63 km/s.

α-Cygnidy (ACG)
Pierwsze informacje o istnieniu aktywnego roju z radiantem w Łab˛edziu pochodza˛ jeszcze z poczatków
˛
XX
wieku. Jego istnienie potwierdziła analiza wykonana w 1994 r. przez Jenniskensa. Dokładniejsze dane na
temat roju uzyskano dzi˛eki obserwacjom PKiM z lat 1995-1999. Wynika z nich, że aktywność α-Cygnidów
trwa od 30 czerwca do 31 lipca ze słabym maksimum w okolicach 15 lipca (ZHR ≈ 4). Współrz˛edne radiantu
na dzień maksimum wynosza˛ α = 303◦ , δ = +46◦ (dryf odpowiednio: ∆α = +0 ◦.6, ∆δ = +0 ◦. 2). Meteory z tego
roju sa˛ dość szybkie: V∞ = 41 km/s.

Pegazydy (JPE)
Pegazydy sa˛ stosunkowo młodym rojem kometarnym, na co wskazuje krótki okres aktywności.
Ich ciałem macierzystym jest najprawdopodobniej
kometa Bradfield C/1979 Y1. Podawany przez IMO
okres aktywności Pegazydów to 7-13 lipca (z maksimum 09.07), niewykluczone jednak, że aktywność
roju obejmuje dłuższy przedział czasu. Pegazydy
można odróżnić od meteorów tła dzi˛eki ich bardzo
dużej pr˛edkości V∞ = 70 km/s. W tym roku
obserwacje maksimum utrudni Ksi˛eżyc tuż przed
pełnia.˛

Delphinidy
Rój o niewielkiej aktywności, co sprawia problemy
przy próbach wyznaczania jego dokładniejszych parametrów. Z dotychczasowych obserwacji PKiM
wynika, że Delphinidy aktywne sa˛ od 10 lipca do
10 sierpnia. Współrz˛edne radiantu na dzień maksimum (w okolicach 22-23 lipca) wynosza˛ α = 304◦ , δ
= +5◦ . Meteory o średniej pr˛edkości: V∞ = 35 km/s.

Rysunek 4: P OZYCJA RADIANTU PEGAZYDÓW

α-Capricornidy (CAP)
Rój prawdopodobnie bardzo stary, co ujawnia si˛e w różnicach elementów orbitalnych poszczególnych meteoroidów, a co za tym idzie, skomplikowanej strukturze radiantu. Mimo to niska aktywność sprawiła, że został
dostrzeżony dopiero w XIX wieku. Zjawiska należace
˛ do tego roju można stosunkowo łatwo odróżnić od
innych meteorów: α-Capricornidy sa˛ stosunkowo powolne (V∞ = 23 km/s). Cz˛esto maja˛ wi˛eksza˛ jasność niż
przeci˛etna, co w połaczeniu
˛
z mała˛ pr˛edkościa˛ daje czasem bardzo efektowne bolidy.

δ-Aquarydy południowe (SDA) i δ-Aquarydy północne (NDA)
Rój obserwowany od końca XIX stulecia. Już wtedy H. Corder wykazywał istnienie podwójnego radiantu,
produkujacego
˛
dwie gał˛ezie roju, różniace
˛ si˛e właściwościami. Aktualne analizy wskazuja,˛ że to SDA sa˛
gał˛ezia˛ bardziej aktywna;˛ NDA nie przejawiaja˛ zaś wyraźnego maksimum, które byłoby widoczne w obserwacjach wizualnych. Wyniki komputerowych symulacji ewolucji δ-Aquarydów daja˛ podstawy, by łaczy
˛ ć
je ze styczniowymi Kwadrantydami oraz czerwcowym dziennym rojem Arietydów.
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Rój

Kod

η-Aquarydy
Sagittarydy
Bootydy czerwcowe
Pegazydy
δ-Aquarydy S
α-Capricornidy
δ-Aquarydy N
Perseidy

ETA
SAG
JBO
JPE
SDA
CAP
NDA
PER

maj, 5
maj, 10
maj, 20
maj, 30
czerwiec, 10
czerwiec, 15
czerwiec, 20
czerwiec, 25
czerwiec, 30
lipiec, 5
lipiec, 10
lipiec, 15

SAG
236 -20
240 -21
247 -22
256 -23
265 -23
270 -23
275 -23
280 -23
284 -23
289 -22
293 -22
298 -21

Nów
kwiecień 27
maj, 27
czerwiec, 25

Aktywność
mm.dd-mm.dd
04.19-05.28
04.15-07.15
06.26-07.02
07.07-07.13
07.12-08.19
07.03-08.15
07.15-08.25
07.17-08.24

Maksimum
mm.dd λ [◦ ]
05.06 045.50
05.20 059.00
06.27 095.70
07.09 107.50
07.28 125.00
07.30 127.00
08.08 136.00
08.12 140.00

Radiant
α[◦ ] δ[◦ ]
338 -01
247 -22
224 +48
340 +15
339 -16
307 -10
335 -05
046 +58

V∞
[km/s]
66
30
18
70
41
23
42
59

r

ZHR

2.4
2.5
2.2
3.0
3.2
2.5
3.4
2.6

60
5
zm.
3
20
4
4
100

ETA
337 -2
341 0
350 +5

JBO
223 +48
225 +47

CAP
285 -16
289 -15
294 -14

Pierwsza kwadra
maj, 5
czerwiec, 3
lipiec, 3

SDA
325 -19
329 -19

NDA
316 -10

Pełnia
maj, 13
czerwiec, 11
lipiec, 11

JPE
338 +14
341 +15

PER
012 +51

Ostatnia kwadra
maj, 20
czerwiec, 18
lipiec, 17

Obserwacje teleskopowe – dane do obserwacji
Konrad Szaruga
Nadchodzace
˛ dwa miesiace
˛ nie należa˛ do przeładowanych aktywnymi rojami meteorów. Można je wi˛ec
potraktować jak rozgrzewk˛e przed wakacyjnymi obserwacjami i obozem PKiM. W maju i czerwcu, podobnie
jak w roku poprzednim, zach˛ecam do obserwacji dwóch rojów meteorów – Θ-Herculidów i Lirydów VI.
Rój

Kod

Θ-Herculidy
Lirydy VI

–
–

Aktywność
mm.dd-mm.dd
cały maj (?)
06.10-06.21

Maksimum
mm.dd λ [◦ ]
b.d.
06.15 84.5

Radiant
α[◦ ] δ[◦ ]
263 +35
278 +35

V∞
[km/s]
≈ 40
18

r

Uwagi

b.d.
b.d

słabo zbadany
słabo zbadany

Θ-Herculidy
Słabo zbadany, ale zapowiadajacy
˛ si˛e interesujaco
˛ rój. Prawdopodobnie jest powiazany
˛
z kometa˛ P/IRASAraki-Alcock, która przeci˛eła orbit˛e Ziemi w maju 1983 roku, dwa dni po tym jak przeszła przezeń nasza
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˛
lat 90-tych. Bardzo słabo
planeta. Obserwowany był przez członków Dutch Meteor Society na poczatku
zbadany, w zwiazku
˛
z czym jego wszelkie obserwacje b˛eda˛ bardzo cenne. Aktywny w drugiej połowie maja.
Preferowane mapki: TDx068, Tx070, Tx150. Dodatkowo można stosować mapk˛e Tx109. W ubiegłym roku
w okresie jego aktywności pojedyncze obserwacje wykonał jedynie Mariusz Lemiecha, co nie pozwala na
jakakolwiek
˛
analiz˛e.

Lirydy VI
Słaby rój meteorów, charakteryzujacy
˛ sia˛ w wi˛ekszości zjawiskami niebieskimi lub białymi. Aktywny w
˛ z jego radiantu nie należa˛
drugiej połowie czerwca, z maksimum 15 czerwca (λ = 84◦.5). Meteory wybiegajace
do najjaśniejszych (średnia jasność wynosi ok. 3m .). Jego aktywność plasuje si˛e na poziomie ZHR = 1.5-3,
aczkolwiek odnotowywano jego wzrost do ZHR = 8-9. W tym samym czasie, za pomoca˛ tych samych mapek
możemy obserwować słaby teleskopowy rój o-Drakonidów. Preferowane mapki: Tx068, Tx070, Tx086.
Ewentualnie można używać mapki Tx067 zamiast Tx068.
Goraco
˛ zach˛ecam do obserwacji ww. rojów i pobierania mapek ze strony sekcji teleskopowej:
http://www.ds2.uw.edu.pl/∼ kszaruga/pkim/

Kacik
˛ Kometarny
Agnieszka i Tomasz Fajfer
C/2006 A1 Pojmański
Opisywana w ostatnim numerze kometa polskiego pochodzenia zachwyciła a zarazem nie. . . Zachwyciła, gdyż
wśród dziesiatków
˛
nowo odkrywanych obiektów kometarnych trafił si˛e jeden polski, w dodatku na pograniczu
widoczności okiem nieuzbrojonym! Kometa Pojmańskiego osiagn˛
˛ eła jasność 5m i obecnie oddala si˛e od
Słońca. Jeśli ktoś jej jeszcze nie widział, musi uzbroić si˛e w dość duży teleskop, gdyż w drugiej połowie
kwietnia jasność tej komety była bliska 10m .
Dla osób lubiacych
˛
tylko popatrzeć na pi˛ekne i jasne komety, C/2006 A1 była niczym nie wyróżniajacym
˛
si˛e obiektem. Jeśli popatrzymy na zdj˛ecia komety dostrzeżemy przede wszystkim długi warkocz. Niestety,
obserwatorzy wizualni nie rejestrowali warkocza; widać go tylko na długo naświetlanych zdj˛eciach. Na zdj˛eciach osiagał
˛ długość około 4◦ .

73P/ Schwassmann-Wachmann 3
Niezwykłe widowisko już si˛e rozpocz˛eło! Nadlatuja˛ do nas fragmenty komety, która rozpadła si˛e na trzy
cz˛eści przed 11 laty. Osiagn˛
˛ eła wówczas jasność równa˛ 6m . Poniżej jej krótka historia.
Kometa odkryta została w roku 1930 przy znacznym zbliżeniu do Ziemi (0.062 AU). Jasność obserwowalna około 5m , jasność absolutna: 11 m. 5, współczynnik aktywności równy 7.2. Do roku 1995 kometa
zachowuje si˛e spokojnie, z biegiem czasu przy niezmieniajacym
˛
si˛e współczynniku aktywności, jasność abm
solutna spada do 12 . We wrześniu 1995 roku nast˛epuje nagłe pojaśnienie komety i podział na trzy cz˛eści.
W przeciagu
˛ kilkunastu dni kometa zwi˛eksza swoja˛ jasność z 12 m do 6 m . Wkrótce najmniejszy fragment
komety zanika. Jasność absolutna głównego składnika C równa 6m a współczynnik aktywności równy 4
W roku 2001 kometa, a właściwie komety wracaja˛ pod koniec stycznia. Wracaja˛ fragmenty oznaczone
literami B, C i E przy czym składnik C uważany jest za główny. Osiaga
˛ on jasność około 7m przy jasm
ności absolutnej równej 7 . 5 i współczynniku aktywności równej 7.2. Przed przejściem komety przez punkt
przysłoneczny obserwuje si˛e dwa pozostałe składniki, które osiagaj
˛ a˛ jasność zaledwie 13m . Należy przy
tym podkreślić, że warunki do obserwacji komety sa˛ bardzo niesprzyjajace
˛ ze wzgl˛edu na niekorzystne usytuowanie komety wzgl˛edem Ziemi podczas tego powrotu.
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Podczas obecnego powrotu główny składnik znaleziony został przez Carla Hergenrothera 17 grudnia ubiegłego roku. Dnia 6 stycznia bieżacego
˛
roku zaobserwowano drugi pod
wzgl˛edem jasności składnik B a wkrótce
posypały si˛e potwierdzone doniesienia o
kolejnych składnikach, których pod koniec
kwietnia było już niemal 60! Najmniejsze
z nich świeciły z jasnościa˛ mniejsza,˛ niż
21m ! W tym czasie składnik C osiaga
˛ jasność 7 m. 5 a składnik B 8 m. 0 mag. Na zdj˛eciach widać warkocze przy kilka jaśniejszych
składnikach komety 73P, niestety dla obserwatora wyposażonego w lornetk˛e najjaśniejsze fragmenty komety to tylko rozmyte
plamki. W pierwszej połowie maja, podczas
maksymalnego zbliżenia resztek komety do
Ziemi (około 0.077 AU) Składnik C powinien
˛ ać
˛ jasność około 4m , składnik B około
Tablica 1: E FEMERYDA KOMETY 73P. KOLEJNO W KOLUM - osiagn
m
NACH : DATA , REKTASCENSJA , DEKLINACJA , ODLEGŁO Ś Ć 5 a składnik G (kolejny pod wzgl˛edem jasm
OD Z IEMI d [AU], ODLEGŁO Ś Ć OD S ŁO ŃCA D [AU], ności) około 8 .
Musimy tutaj zaznaczyć, że każdy z fragELONGACJA .
mentów komety b˛edzie trudno obserwowalny
okiem nieuzbrojonym; nawet przy znacznej jasności, wielkość tych obiektów na niebie b˛edzie dość spora a zatem jasność powierzchniowa b˛edzie bardzo niewielka. Dla przykładu: jasność Wielkiej Mgławicy Andromedy
to około 3 m. 5. Ma ona rozpi˛etość 2◦ na niecałe pół stopnia. Jest możliwe, że fragmenty komety SchwassmannWachmann 3 b˛eda˛ miały podobne rozmiary. Niestety, prawdopodobnie b˛eda˛ słabsze od sławnej M31. Obserwatorzy meteorów najlepiej wiedza,˛ jakie warunki sa˛ potrzebne do zaobserwowania naszej wielkiej galaktycznej sasiadki.
˛
..
Mimo, że fragmenty mijaja˛ Ziemi˛e w dość nieznacznej odległości, to dla obserwatora meteorów jest to
odległość nie dajaca
˛ nadziei na zaobserwowanie meteorów z tej komety. Na ogół podaje si˛e, że maksymalna˛
odległościa˛ orbit Ziemi i komety dla jakiejkolwiek szansy na zaobserwowanie meteorów jest odległość 0.01
AU. W tym wypadku jest to około 0.05 AU jednak jest kilka powodów, dla których warto zwrócić uwag˛e na
potencjalny strumień τ-Herkulidów:
Jak pisaliśmy wyżej, kometa rozsypała si˛e na wiele fragmentów, co daje niepowtarzalna˛ okazj˛e do zaobserwowania obfitego deszczu meteorów. Polecamy uwadze histori˛e komety 3D/Biela i zwiazanego
˛
z nia˛
strumienia Andromedydów,
W 1930 roku, w czasie bliskiego przejścia komety, obserwowano kilkadziesiat˛ zjawisk w ciagu
˛ godziny.
Należy przy tym przyznać, że sa˛ to nie do końca potwierdzone obserwacje z Japonii jednak w/w strumień
istnieje i wykazuje niewielka˛ aktywność, co było potwierdzone przez kilku obserwatorów PKiM,
Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zach˛ecić do obserwacji komety i polowania na meteory od niej
pochodzace.
˛ Niecz˛esto zachodzi szansa obserwować produkty pochodzace
˛ z tego samego obiektu z odległości
11 milionów km oraz 100 km.
Data
2006 05 15
2006 05 16
2006 05 17
2006 05 18
2006 05 19
2006 05 20
2006 05 21
2006 05 22
2006 05 23
2006 05 24
2006 05 25
2006 05 26
2006 05 27
2006 05 28
2006 05 29
2006 05 30
2006 05 31
2006 06 01

α
21 49.81
22 10.84
22 29.86
22 46.94
23 02.24
23 15.92
23 28.16
23 39.14
23 49.01
23 57.93
00 06.01
00 13.37
00 20.09
00 26.26
00 31.95
00 37.22
00 42.11
00 46.68

δ
+19 43.4
+16 58.8
+14 19.0
+11 47.8
+09 27.5
+07 19.2
+05 22.9
+03 38.1
+02 04.1
+00 39.9
-00 35.4
-01 42.9
-02 43.3
-03 37.5
-04 26.1
-05 09.8
-05 49.2
-06 24.6

d
0.0818
0.0845
0.0880
0.0921
0.0969
0.102
0.108
0.114
0.120
0.127
0.134
0.141
0.148
0.155
0.163
0.170
0.178
0.185

D
0.998
0.993
0.988
0.984
0.980
0.976
0.972
0.968
0.965
0.961
0.958
0.956
0.953
0.951
0.948
0.946
0.945
0.943

elong.
78.5
75.3
72.5
70.1
68.1
66.5
65.2
64.2
63.4
62.8
62.4
62.2
62.1
62.0
62.1
62.2
62.4
62.6

