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Wiadomości ze świata nauki i techniki

Doniesienia z CERN ESA NASA

PERSEIDY 2016

Pojawiają się każdego roku, w samym środku lata. Obserwowane od
ponad dwóch tysiącleci, a pierwsze
doniesienia o nich pochodzą z początku naszej ery, z Chin. W Europie po raz
pierwszy zostały opisane w 811 roku.
Meteory z roju Perseidów – pobudzają
wyobraźnię i sprawiają, że raz w roku
niemal każdy z nas staje się na chwilę
marzycielem lub astronomem. W tym
roku widowisko ma być wyjątkowe!!!
Konstelacja Perseusza na dawnej mapie nieba
Wszystkich chętnych zapraszamy do
CWINT na wspólne oglądanie Perseidów połączone z obserwacjami Saturna, Marsa, Księżyca i obiektów głębokiego nieba.

www.facebook.com/cwintpoland
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15.00 – 17.30 CEST, to jest spora szansa na wyższą niż zwykle ich aktywność. Ma to związek ze zjawiskiem okresowego zaburzania strumienia meteorów przez Jowisza i wzrostu aktywności roju, do
którego dochodzi co 12 lat. Poprzednio efekt ten zaobserwowano w latach: 1968, 1980, 1992 i 2004.
Rosyjski ekspert Michaił Masłow i fiński astronom Esko Lyytinen przewidują, że w roku 2016 Ziemia
przejdzie przez przesuniętą przez siły grawitacyjne Jowisza bliżej jej orbity część strumienia pyłu
i Zenitalna Liczba Godzinna (ang. Zenithal Hourly Rate, ZHR), będąca wyznacznikiem aktywności
rojów meteorowych może osiągnąć poziom 150–160. Niestety czas przewidywanego najwyższego
piku maksimum nie jest korzystny dla Polski i wypada w porze dziennej, ale pamiętajmy, że to tylko
prognozy i możliwe jest przesunięcie faktycznego maksimum względem efemerydy. Nawet jeśli te
przewidywania sprawdzą się, to i tak warto w nocy wypatrywać meteorów, ponieważ ich wzmożona
aktywność powinna mieć miejsce pomiędzy 10 a 13 sierpnia. W dodatku Jérémie Vauballion z paryskiego Instytutu Mechaniki Nieba i Obliczania Efemeryd (fr. Institut de Mécanique Céleste et de
Calcul des Ephémérides, IMCCE) przewiduje dodatkowy impuls aktywności na kilka godzin przed
zapowiadanym głównym maksimum, a miałoby do niego dojść 12 sierpnia w godzinach 00.00 – 04.00
UT. To bardzo dobra wiadomość dla obserwatorów z Europy.

Perseidy, zwane też „Łzami św. Wawrzyńca”, to małe fragmenty komety 109P/Swift-Tuttle, która
raz na 133 lata przelatuje przez wewnętrzne obszary Układu Słonecznego, a zbliżając się do Słońca
traci część swojej materii i rozciąga za sobą długi warkocz złożony z cząstek pyłu. Gdy Ziemia przemieszcza się przez ten obszar, drobiny materii wlatują w jej atmosferę z prędkością dochodzącą do
59 km na sekundę. Dzieje się tak każdego roku od 17 lipca do 24 sierpnia, jednak przez najbardziej
gęsty obszar tego strumienia nasza planeta wędruje w okolicach 12 sierpnia i właśnie wtedy na niebie
można zaobserwować najwięcej meteorów z tego roju. Efekt perspektywy sprawia, że dla obserwatora
z Ziemi wydają się one wylatywać z punktu znajdującego się w gwiazdozbiorze Perseusza i od nazwy
tego gwiazdozbioru strumień wziął swoją nazwę. Punkt ten nazywamy radiantem.

NASA: Solar System Dynamics -JPL Small-Body Database Browser - 109P/Swift-Tuttle

Meteor z roju Perseidów w 2010 roku nad Very Large Telescope (VLT), Obserwatorium Paranal, Atacama, Chile.
Źródło: ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard)

Choć w starożytnych kronikach odnotowano wiele zapisków na temat Perseidów, to pierwsze
poważniejsze badania tego roju przeprowadzono w latach 30. XIX wieku, gdy John Locke, dyrektor szkoły dla dziewcząt w Cincinnati (Stan Ohio) zauważył, że w tym czasie meteory wydają się
wybiegać z obszaru znajdującego się w okolicach gwiazdy β Persei (Algol). Z kolei w 1836 roku,
belgijski astronom i matematyk Adolphe Quetelet stwierdził okresowość roju. Trzy lata później niemiecki matematyk i astronom Eduard Heis w okolicy maksimum oszacował aktywności Perseidów
na 160 zjawisk na godzinę. To zapoczątkowało systematyczne ich obserwacje. W efekcie, w latach
1858–1860, amerykański naukowiec i wynalazca Alexander Twining zauważył przemieszczanie się
radiantu Perseidów na niebie w okresie ich aktywności od Kasjopei, poprzez Perseusza, do Żyrafy
(tzw. dryft radiantu). Kolejnym przełomowym momentem w historii obserwacji Perseidów był rok
1866, gdy włoski astronom Giovanni Schiaparelli wyliczył, że orbita tego roju jest bardzo podobna
do orbity komety 1862 III Swift–Tuttle. Był to pierwszy w historii przypadek powiązania strumienia
meteoroidów z ciałem macierzystym. Dziś struktura roju Perseidów jest stosunkowo dobrze zbadana
i z niemałą dokładnością potrafimy przewidywać jego zachowanie. Mimo to niejednokrotnie potrafi
zaskakiwać. Jego sława, obfitość i korzystne usytuowanie aktywności w czasie sprawiają, że chętnie
jest obserwowany nawet przez osoby nie interesujące się na co dzień zjawiskami zachodzącymi na
niebie. W okolicy maksimum aktywności roju obserwacje można rozpocząć już około godziny 22.00
CEST (czas środkowoeuropejski letni), gdy Słońce znajdzie się wystarczająco nisko pod horyzontem, a radiant około 30 stopni nad nim. Jednak z godziny na godzinę gwiazdozbiór Perseusza będzie
wznosił się coraz wyżej, dlatego najlepsze warunki obserwacyjne będą zachodziły w drugiej połowie
nocy. Wtedy to pod ciemnym niebem, z dala od miejskich świateł, mamy szansę zaobserwować nawet
do 100 meteorów w ciągu godziny. Ale w tym roku czeka nas niemała gratka, bo choć według Międzynarodowej Organizacji Meteorowej (ang. International Meteor Organization, IMO), zajmującej się
koordynacją badań na polu amatorskiej astronomii meteorowej, w 2016 roku maksimum Perseidów
można spodziewać się 12 sierpnia w godzinach 13.00 – 15.30 UT (czas uniwersalny Greenwich), czyli

W tym roku obserwacje Perseidów może nieco utrudniać Księżyc, który po przypadającym
na 2 sierpnia nowiu będzie rósł, by 18 sierpnia osiągnąć pełnię, jednak w okresie maksimum
aktywności roju nie powinien sprawiać dużych kłopotów, ponieważ będzie świecił nisko nad
horyzontem, w gwiazdozbiorze Wężownika, na granicy ze Skorpionem, a około północy zajdzie za
horyzont. Jego wpływ na komfort obserwacji będzie więc znikomy. Negatywny wpływ światła Księżyca można ograniczyć poprzez utrzymywanie go poza swoim polem widzenia, np. ustawiając się
tak, aby tarczę Księżyca zasłaniały pobliskie budynki lub naturalne przeszkody terenowe. Obserwacje meteorów z roju Perseidów najlepiej przeprowadzać pod ciemnym niebem, przy czym dobrze
jest mieć dobrą widoczność na jak największy fragment nieba. Dlatego warto w tym celu wybrać się
za miasto. Koniecznie należy pamiętać, by po wybraniu dogodnego stanowiska obserwacyjnego,
wolnego od przeszkód terenowych mogących ograniczyć nam widoczność, dokonać kilkunastominutowej adaptacji wzroku do ciemności. Do obserwacji należy wybrać rejon nieba oddalony od radiantu
o kilkadziesiąt stopni, przy czym jego centrum nie powinno znajdować się niżej niż 40 stopni nad
horyzontem. Podczas obserwacji nie powinniśmy wpatrywać się w jeden punkt na niebie, lepiej jest
krążyć wzrokiem po okolicach centrum pola widzenia. Gdy zauważymy meteor, należy w wyobraźni
przedłużyć wstecz jego tor lotu i jeśli okaże się, że linia ta skierowana jest w okolice radiantu, to
niewątpliwie mamy do czynienia z Perseidem. Warto też pamiętać, że Perseidy zwykle są szybsze niż
większość meteorów spoza tego roju.
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ZAPRASZAMY 11-13 sierpnia do wspólnego oglądania Perseidów w CWINT
Szczegóły: CWINT Piotr Duczmal, mail: pd@ecis.pl, tel.601-97-70-54
Archiwalne numery Patrząc w NIEBO są dostępne na naszej stronie www.cwint.org.pl
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