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Komety obecnie na niebie
Mikołaj Sabat
Początek lata będzie ciekawym okresem dla
obserwatorów komet. Wysoko ponad
horyzontem znajdować się będzie kilka
interesujących obiektów. Co prawda nie będą
one miały zbyt dużej jasności, ale z pewnością
stanowią dobry cel do fotometrii.

Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
Źródło: Jose Francisco Hernandez
C/2014 Q2, Paweł Oleksiak

C/2014 Q2 (Lovejoy)
Kometa Lovejoy to zdecydowanie najbardziej
atrakcyjny obiekt tego roku. W styczniu osiągnęła
jasność 3,7 mag, stając się widoczną nawet gołym
okiem. Obecnie jej jasność systematycznie spada
i w czerwcu utrzyma się na poziomie ok. 8-9
magnitudo. Ze względu na jej położenie na
niebie, wciąż pozostaje najciekawszym obiektem
do obserwacji. Widoczna jest przez całą noc, w
czerwcu ok. 50 stopni ponad horyzontem, lecz w
ciągu lata będzie się stopniowo obniżać. W lipcu
jej jasność spadnie już do ok. 10 magnitudo, lecz
w dobrych warunkach pod ciemnym niebem
wciąż powinna być dostrzegalna. W sierpniu zniży
się już poniżej 30 stopni, a jej jasność będzie
znacznie słabsza.
Więcej o obserwacjach Komety Lovejoy dowiecie
się z artykułu podsumowującego Kampanię
Obserwacyjną C/2014 Q2.

C/2015 F2 (Polonia)
Kometa odkryta w marcu tego roku przez
Polaków będzie idealnym obiektem do
obserwacji fotograficznych. Z każdą nocą
przesuwać się będzie w kierunku zenitu, lecz jej
jasność obecnie to ok. 15 magnitudo. Do
końca sierpnia z pewnością osłabi się jeszcze o
kolejne 3 wielkości gwiazdowe i późnym latem
przestanie być widoczna. W czerwcu znajdzie
się na wysokości ok. 40 stopni ponad
wschodnim horyzontem, a w lipcu będzie już
niemal w zenicie. Zachęcamy do wykonywania
astrofotografii i fotometrii tej komety. Nie
zapomnijcie wysłać najlepszych kadrów na
Konkurs „Ustrzel Polonię”!

C / 2 0 1 5 F 2 ( P o l o n i a )
sfotografowana przez Michała
Kałużnego 25.05.2015
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Komety muskające Słońce:
C/2015 D1 (SOHO)
Mikołaj Sabat
Komety muskające Słońce – wydawać by się
mogło, niekończące się źródło komet
niezwykłych: obiekty, które w czasie peryhelium
znajdują się ekstremalnie blisko Słońca to
równocześnie największa liczebnie grupa
odkrywanych komet. Nową rubrykę w
„Komeciarzu” poświęcamy właśnie nim – tym
niestrudzonym i najodważniejszym bryłom
skalnym we Wszechświecie.
W drugiej połowie lutego 2015 roku koronografy
LASCO C2 i LASCO C3 znajdujące się na sondzie
SOHO zarejestrowały szczególny obiekt.
Worchate Boonplod jako pierwszy złożył raport
odkrycia, jak się wydaje, najciekawszej komety
muskającej Słońce tego roku.
Zachowanie komety SOHO-2875, bo taką
tymczasową nazwę otrzymała nasza bohaterka,
odbiło się głośnym echem wśród uczestników
projektu Sungrazing Comets. To z pewnością
jeden z tych obiektów, o których ma w zwyczaju
wspominać David Levy – kolejna kometa-kot,
chodząca własnymi ścieżkami. Po raz pierwszy
pojawiła się w polu widzenia koronografu LASCO
C3. Podczas gdy znaczna większość komet
muskających Słońce przemija przez C3 jako blada
mgiełka, SOHO-2875 widoczna była bardzo
wyraźnie i jej jasność szybko rosła wraz ze
zbliżaniem się do Słońca. Większość małych
obiektów mijających w tak nieznacznej odległości
naszą Dzienną Gwiazdę z czasem traci jasność,
całkowicie rozpadając się jeszcze przed
osiągnięciem teoretycznego peryhelium. Nie
trudno więc o zdziwienie wśród obserwatorów.
To był dobry prognostyk – zobaczymy ją dłużej w
koronografach. Jednak i tutaj kometa pozytywnie
nas zaskoczyła. Obiekt, który tuż przed
peryhelium miał ok. 4,5 magnitudo bezpiecznie
minął Słońce w odległości 0,028 AU i zmierzał w
drogę powrotną ku peryferiom Układu
Słonecznego.

LASCO C3 rejestruje kometę C/2015 D1
Źródło: NASA

Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
Źródło:
Francisco Hernandez
JakJose
mogłoby
się wydawać,

wkrótce C/2015
D1 (SOHO) (bo taką nazwę kometa otrzymała
już na stałe) zaobserwować będzie mógł każdy
– przy odrobinie szczęścia i
niezanieczyszczonego światłem nieba. Co
prawda, kiedy możliwe stały się jej obserwacje
z Ziemi, ostatecznie potwierdził się ten nieco
mniej korzystny scenariusz. Jądro komety
uległo całkowitemu rozpadowi, jednak
obserwacje rozpraszających się pozostałości
po C/2015 D1 wciąż były możliwe, bardzo
podobnie jak w przypadku C/2011 W3
(Lovejoy). Doniesienia o foto-obserwacjach
kometarnego pyłu pojawiały się aż do
początku marca. Wtedy to rozrzedzone
pozostałości po C/2015 D1 (SOHO) stały się już
nieuchwytne dla miłośników astronomii.

Gdyby kometa przetrwała w całości swoje
peryhelium, to właśnie z naszych szerokości
geograficznych byłaby widoczna najlepiej. Jej
wytrwałość była mimo wszystko wielkim
zaskoczeniem i na pewno zapisze się ona na
stałe w pamięci obserwatorów komet
muskających Słońce. Miejmy nadzieję, że
kolejna bohaterska kometa będzie możliwa do
obserwacji również na nocnym niebie.

Pozostałości po Komecie SOHO
Fot.: Michael Jagger
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Odkrycie Komety Polonia
Mikołaj Sabat
Po zaledwie trzech miesiącach pracy nowe
polskie obserwatorium z głuszy nieskończonych
piasków chilijskiej Atakamy przesłało do Polski
szczególne klatki. Na jednym z pól udało się
zarejestrować niepozorny, mocno rozmyty obiekt
poruszający się na tle gwiazd. Wiele wskazywało
na to, że od tamtej pory ten drobny okruch
kosmicznej materii stanie się powodem do
szczęścia i dumy wielu polskich pasjonatów
astronomii oraz zwieńczy trudy i poświęcenia
czterech bardzo szczególnych osób – jego
Odkrywców.

zarejestrowane pod kodem MPC D03.
Analizą danych przysyłanych do Polski oprócz
Michała Żołnowskiego zajmuje się także
Michał Kusiak. Wówczas student astronomii na
Uniwersytecie Jagiellońskim, znany
obserwator, oraz największy polski odkrywca
komet w projekcie Sungrazing Comets. Na
swoim koncie ma już 151 komet muskających
Słońce odkrytych dzięki sondzie SOHO.
Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
Dołącza do projektu, by zanotować kolejne,
Źródło: Jose Francisco Hernandez
tym razem wykorzystując do tego w pełni
polskie obserwatorium.

Początki
Wiosna 2011. Polski miłośnik astronomii –
Michał Żołnowski, od 2005 r. zajmujący się
astrofotografią, ze swojego domu w Krakowie
wyczekuje kolejnych przesyłek z brytyjskiego
Orion Optics. Kuriera czeka zadanie, jakie z
pewnością nie zdarza mu się zbyt często. Dużych
rozmiarów paczki skrywają bowiem niezwykły
teleskop – serce nowopowstającego
obserwatorium we włoskiej miejscowości
Tincana. Już na samym początku nie obyło się bez
problemów. Lustro wtórne dojeżdża
wyszczerbione i porysowane, brakuje
odpowiedniej złączki do kamery CCD, a czas mija
nieubłaganie. Michał wyjeżdża do Włoch, aby
ukończyć prace nad konstrukcją drewnianego
obserwatorium z rozsuwanym dachem. Jego lot
się opóźnia, w końcu dojeżdża na miejsce późno
w nocy. Włącza się alarm. To chyba nie pierwszy
raz kiedy przez astronomię z łóżek zrywa się
mnóstwo ludzi. Tym razem również i zaspany
mężczyzna ze strzelbą. „Non sparate!” (nie
strzelać!) Kończy się na śmiechu, ale dzięki temu
założyciel ma już pewność, że nic nie grozi jego
nowemu obserwatorium – testy bezpieczeństwa
zdane. W końcu Rantiga Osservatorio staje w
swojej pełnej okazałości. Po wielu testach i
ogromnej pracy, jaką Polacy włożyli w jego
budowę, w marcu 2012 oficjalnie rozpoczyna
swoją działalność naukową jako obserwatorium

Rantiga Osservatorio
- obserwatorium w Tincanie

Sukcesy we Włoszech
Głównymi celami naukowymi Rantiga
Osservatorio stały się przede wszystkim małe
ciała Ukłądu Słonecznego – planetoidy i
komety. Mimo doświadczenia, jakie wnieśli ze
sobą Michał Żołnowski i Michał Kusiak,
musiało minąć kilka miesięcy, aby
obserwatorium działało na najwyższych
obrotach. Polacy ciągle uczyli się, w jaki sposób
stworzyć efektywną metodę poszukiwania
planetoid. Po pierwszych 4 miesiącach zgłosili
zaledwie trzy potencjalne asteroidy. 2 miesiące
później było ich już kilkadziesiąt. Obecnie,
pomimo stosunkowo krótkiego stażu pracy,
Rantiga Osservatorio należy do pierwszych
trzydziestu obserwatoriów na świecie pod
względem ilości obserwacji przesłanych do
MPC. Wymieniana jest jednym tchem wśród
wielkich projektów poszukiwawczych z
milionowymi budżetami. A wszystko to dzieje
się w małej włoskiej miejscowości gdzieś
pomiędzy Emilią-Romanią i Toskanią. I działa!
Obiekt zarejestrowany przez D03 w sierpniu
2012 r. to pierwsza asteroida, która otrzymała
swój numer, odkryta przez ten polski projekt.
str 5
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Obecnie nosi ona nazwę (392728)
Zdzislawlaczny, na cześć miłośnika astronomii,
który przygotowywał mechaniczne elementy
obserwatorium w Tincanie. Jest to pierwsza od
1949 r. planetoida odkryta samodzielnie przez
Polaków w ramach polskiego projektu
badawczego. Ostatni raz, 66 lat temu, planetoida
(1572) Posnania została odkryta przez Jerzego
Dobrzyckiego i Andrzeja Kwieka w
Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Polacy z Rantiga Osservatorio wciąż czekają na
potwierdzenia odkrytych przez nich planetoid,
jednak już możemy powiedzieć, że będzie można
je liczyć w dziesiątkach. Brakowało jedynie
odkrycia komety…
Czas kolejnych wyzwań
aaaaaaa
Na półkuli północnej działa bardzo dużo
obserwatoriów poszukujących wcześniej
nieznanych obiektów Układu Słonecznego, a i
pogoda nieraz nie oszczędza zdrowia
astronomów. Inaczej jest w Chile – na południu,
gdzie na rok przypada nawet trzysta
obserwacyjnych nocy! Kiedy w grudniu 2014 r.
Michał Żołnowski dowiedział się, że wystawiono
na sprzedaż pewne zdalne obserwatorium na
chilijskiej pustyni Atakama, nie trudno było się
domyślić jego reakcji. Natychmiast zadzwonił do
Marcina Gędka – przedsiębiorcy i miłośnika
astronomii z Obornik, proponując mu wspólne
odkupienie tego niepozornego budynku z
kopułą od Rosjan, którzy już zakończyli tam swoją
działalność.
I stało się! 12 grudnia 2014 r. w okolicy
miejscowości San Pedro de Atacama w Chile
swoją działalność rozpoczęło nowe polskie
amatorskie obserwatorium astronomiczne. Od
tego czasu nosi nazwę Polonia, a jego kod MPC to
W98. Zadania, które czekały przed nowym
obserwatorium są z goła podobne do tych, które
przyświecały powstawaniu Rantiga Osservatorio
we Włoszech – systematyczne i szczelne
przeglądy nieba w poszukiwaniu do tej pory
nieodkrytych planetoid oraz komet.

Komeciarz

nieodkrytych planetoid oraz komet.
Obserwatorium zostało wyposażone w
astrograf Takahashi FSQ106 z kamerą CCD,
która w jednym polu pokrywa kwadrat 4x4
stopni na niebie. Zasięg japońskiego
refraktora to ok. 19 magnitudo.
Wydawać by się mogło, że sprzęt mniejszy od
teleskopów używanych na co dzień przez
miłośników astronomii do zwyczajnego
Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
podziwiania Wszechświata, nie jest
Źródło: Jose Francisco Hernandez
wystarczający, by podejmować próby odkryć
nowych ciał w Układzie Słonecznym. A jednak.
Statystycznie rzecz biorąc, najwięcej odkryć na
nocnym niebie dokonuje się właśnie przez
astrografy o podobnych możliwościach do 4calowego Takahashi. Znajduje się ono w
jednym z najlepszych miejsc obserwacyjnych
na świecie. Tam, gdzie zanieczyszczenie
sztucznym światłem praktycznie nie istnieje, a
średnio tylko jedna noc na tydzień jest
niepogodna, nawet tak mały aperturowo
teleskop jest w stanie dokonywać rzeczy
niezwykłych.
Ciężka praca…
Obserwatorium w Chile nie można
porównywać z wcześniejszą lokalizacją we
włoskiej Tincanie. Któż by pomyślał, że
ogromna ilość pogodnych nocy w Ameryce
Południowej będzie kolejną zmorą polskich
Odkrywców? Mimo, że wraz z rozpoczęciem
nowego projektu w skład zespołu weszła
trzecia osoba – Marcin Gędek, pracującym
obserwatorom, którzy astronomią zajmują się
głównie w czasie wolnym, zwyczajnie zaczęło
brakować czasu na analizowanie danych
przesyłanych do Polski. Dlatego dołączył do
nich jeszcze jeden pasjonat Kosmosu. Rafał
Reszelewski, bo o nim mowa, to
nieprzypadkowa postać zaangażowana w
działalność obserwatorium Polonia. Rafał jest
uważany za najmłodszego odkrywcę komety
na świecie – dokonał tego w 2010 r. jako 13latek na zdjęciach z sondy SOHO, uczestnicząc
w projekcie Sungrazing Comets.
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się wówczas osiągnąć.

a
Od tego czasu zanotował jeszcze kilka odkryć
komet, a z pewnością najsłynniejszą z nich była ta
zarejestrowana w ubiegłym roku – P/2014 C1
(TOTAS). Przez niespełna 2 lata uczestnictwa w
projekcie Teide Observatory Tenerife Asteroid
Survey, dokonał powtórnego odkrycia kilku
planetoid, jednak jeszcze nigdy w historii TOTAS
nie doszło do odkrycia komety bazując na
zdjęciach wykonanych przez to obserwatorium,
dlatego wyczyn Polaka zasługuje na jeszcze
większe wyróżnienie. Tym razem czekają go
kolejne wyzwania, a wszystko to w ramach
całkowicie polskiego projektu.
… i czas radości !
Wreszcie nadszedł ten dzień. Poniedziałek 23
marca nie zaczął się po myśli polskich
obserwatorów. Prognozy sugerowały załamanie
pogody, a tuż przed planowaną sesją
obserwacyjną pojawiły się problemy z działaniem
teleskopu. W końcu około 7 rano polskiego czasu
sprzęt wrócił do pełnej sprawności.
Poddenerwowani łowcy komet z pewnością nie
przypuszczali nawet, że chwila, na którą tyle
czekali wydarzy się tak szybko. Na jednym z
pierwszych obszarów nieba sfotografowanych
tamtej nocy udało się zarejestrować mocno
rozmyty obiekt poruszający się na tle gwiazd z
szybkością ok. 2,5 minuty kątowej na godzinę.
Jeszcze nie wiedząc o swoim przyszłym odkryciu,
chilijskie obserwatorium dało kolejny powód do
frustracji – kiedy kończyli obserwacje, zacięła się
kopuła. Wydawać by się mogło – cóż za fatalny
dzień. Nic bardziej mylnego! Polacy z pewnością
na długo zapamiętają 23 marca i to, co udało im

Pierwszy na trop potencjalnej komety wpadł
Rafał Reszelewski – najmłodszy wiekiem i
stażem uczestnik projektu poszukiwawczego
„Polonia”. Kiedy tylko zauważył ciekawy
obiekt, jaki udało się zarejestrować tamtej
nocy, od razu zadzwonił do swoich partnerów.
Podekscytowanie tą informacją było ogromne,
ale najważniejszym jest potwierdzenie, czy na
Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
pewno potencjalne odkrycie jest autentyczne.
Źródło: Jose Francisco Hernandez
W tym celu sprawdzili, czy na fotografowanym
obszarze nie znajdowała się wcześniej jasna
gwiazda, która mogłaby przyczynić się do
szczątkowego prześwietlenia matrycy CCD w
tym miejscu albo czy nie był to artefakt
powstały przez pojawienie się odblasku od
innych jaśniejszych obiektów. Nic takiego nie
rzuciło się im w oczy, więc nadszedł czas na
wykonanie obliczeń astrometrycznych.
Wykonali je Michał Kusiak i Rafał Reszelewski,
a już o godzinie 17 tego dnia, dane były na
serwerach MPC i CBAT.
Pozostało jedynie wyczekiwać obserwacji
potwierdzających istnienie potencjalnej
komety. Nie trwało to długo. Po zaledwie 2
godzinach pojawiło się potwierdzenie od
obserwatora z Nowej Zelandii. Jednak na
oficjalny cyrkularz z Minor Planet Center
należało jeszcze poczekać…

Zdjęcie odkrywcze C/2015 F2 (Polonia) z 23 marca 2015
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Kosmiczna Polonia
Wreszcie, kiedy wszystko wskazywało na to, że
kolejna polska kometa staje się tematem coraz
bardziej realnym, przed Odkrywcami stała
kolejna ważna decyzja – jaką nazwę nadać
komecie? Wiadomym było, że w imieniu komety
nie sposób zamieścić nazwisk wszystkich
czterech uczestników zespołu. Maksymalnie
nazwy komet mogą mieć 2 człony. Dosyć szybko
zapadła ostateczna decyzja. Odkrywcy
jednomyślnie postanowili, że nazwą ją dokładnie
tak, jakie imię nosi ich chilijskie obserwatorium –
Polonia.
26 marca opublikowano ostateczne
potwierdzenie: Rafał Reszelewski, Michał Kusiak,
Michał Żołnowski oraz Marcin Gędek zostali
odkrywcami nowej polskiej komety C/2015 F2
(Polonia). W chwili odkrycia obiekt miał jasność
16,8 magnitudo i oprócz Chile oraz Brazylii został
zarejestrowany jeszcze z teleskopów w
australijskim obserwatorium Siding-Spring.
Odkrycie było tylko kwestią czasu
Jak wspominają Odkrywcy, w przeszłości już
kilkukrotnie otarli się o odkrycie komety. Pierwszy
raz, jeszcze w Rantiga Osservatorio we Włoszech,
we wrześniu 2012 r. zarejestrowali planetoidę,
która później została zidentyfikowana jako
kometa. Mowa o 276P/Vorobjov, której odkrycie
ostatecznie w październiku tamtego roku
przyznano słowackiemu astronomowi Tomasowi
Vorobjovowi. Polacy równie blisko kolejnego
odkrycia byli jeszcze tej samej nocy, kiedy udało
im się dostrzec Polonię. Wówczas tuż za
brzegiem jednego z pól znajdowała się kolejna
kometa. Ostatecznie przez niekorzystne warunki
atmosferyczne w kolejnych dniach
obserwatorium Polonia nie zarejestrowało tego
obiektu i odkrycia dokonał dopiero pod koniec
tygodnia Cristovao Jacques z obserwatorium
SONEAR.

Komeciarz

Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
Źródło: Jose Francisco Hernandez

Astrograf Takahashi i kamera CCD, które
zarejestrowały Kometę Polonia

Poszukiwania trwają nadal
Obecnie obserwatorium Polonia w Chile
wciąż pracuje. W połowie kwietnia właściciele
obserwatorium udali się do Chile w celu
podmiany instrumentu na większy. W miejscu
odkrywczego Takahashi zamontowano 25 cm
teleskop Newtona o światłosile f/3.6, który ze
stosowaną w Polonii kamerą CCD daje pole
widzenia 2.3 x 2.3 stopnia. Wydawałoby się, że
zmniejszenie pola widzenia odbije się na
efektywnym przeglądzie nieba. W
rzeczywistości korzyść jest bardzo duża, gdyż
stosowanie FSQ wymagało wydłużenia
ekspozycji do 8 minut co pozwalało na
uzyskanie około 20 pól 4x4 stopnie z
zasięgiem 19 mag w ciągu nocy. Podmiana na
10-calowy teleskop ASA obecnie pozwala na
wykonywanie trzykrotnie powtarzanych w
ciągu nocy 60 pól z zasięgiem do 20 mag (czas
naświetlania 180 s). Zespół Polonii dzięki
zastosowaniu nowego instrumentu zyskał
około 1 wielkość gwiazdową na zasięgu
zachowując tą samą powierzchnię pokrycia
nieba w ciągu nocy.

Do następnego bliskiego spotkania z nieznaną
kometą doszło jeszcze 20 kwietnia. Wtedy to
chilijskie obserwatorium zarejestrowało pewien
ciekawy obiekt, jednak obserwacji było za mało,
żeby można było stwierdzić, że to kometa, a nie
przypadkowy artefakt.
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Przebudzenie lądownika Philae
Mikołaj Sabat

Udana misja lądownika Philae to największe
osiągnięcie europejskiej misji Rosetta-Philae.
Niewielkich rozmiarów lądownik 12 listopada
2014 r. dokonał pierwszego w dziejach ludzkiej
eksploracji kosmosu lądowania na komecie. Jak
pamiętamy, cały ten manewr nie przebiegł
dokładnie tak, jak oczekiwano. W związku z
przycumowaniem urządzenia w nieco innym
miejscu na powierzchni komety niż planowano,
po nieco mniej niż 60 godzinach pracy na jej
powierzchni, lądownikowi zaczęło brakować
energii do wykonywania dalszych badań. Mimo
podjętych działań – m.in. obrotu urządzenia o 35
stopni, dzięki czemu do jego paneli słonecznych
mogło docierać więcej światła, podjęto decyzję o
wprowadzeniu Philae w stan czuwania. Nie było
pewności, czy kolejny kontakt z lądownikiem
jeszcze kiedykolwiek zostanie nawiązany.
Wierzono jednak, że wraz ze zbliżaniem się
komety do Słońca, będą większe szanse na
dostarczenie bateriom słonecznym
odpowiedniej ilości energii.

Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
Źródło: Jose Francisco Hernandez

Lądownik Philae wraca po ponad półrocznej hibernacji!
Źródło grafiki: ESA Rosetta Blog

Temperatura na pokładzie Philae sięga -5ºC i
zgromadził on zapas mocy wystarczający do
dalszych prac – 24 watów. Wiele wskazuje na
to, że urządzenia na pokładzie sondy wyszły ze
stanu hibernacji dużo wcześniej i zbierały dane
telemetryczne z powierzchni komety
67P/Czuriumow-Gerasimienko, jednak
dopiero w połowie czerwca możliwa była
komunikacja Philae z Ziemią za
pośrednictwem satelitującej wokół komety
Rosetty. Obecnie pamięć lądownika skrywa ok.
8000 pakietów danych, dzięki którym
dowiemy się, jakie były losy lądownika tuż po
przebudzeniu.
Jednak to nie koniec przygód Philae. Ledwo
po powrocie z 211-dniowej hibernacji, zespół
ESA nadzorujący misją już tworzy plany
kolejnych badań, jakie będzie miał do
wykonania lądownik na powierzchni komety
67P.

Philae sfotografowany tuż przed lądowaniem.
Źródło: ESA

W końcu, 13 czerwca 2015 r. o godz. 22:28
CEST w Centrum Operacji Kosmicznych ESA w
Darmstadt (Niemcy) otrzymano pierwsze sygnały
z Philae od czasu hibernacji. Po analizie przeszło
300 pakietów danych i 85-sekundowym
połączeniu z lądownikiem, okazało się, że
zachował się on w dobrej kondycji przez ponad
pół roku przerwy.
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Konkurs Astrofotograficzny „Ustrzel Polonię”
Redakcja „Komeciarza” oraz Sekcja Obserwatorów Komet PTMA zapraszają do
udziału w nowym konkursie astrofotograficznym "Ustrzel Polonię".
Konkurs jest organizowany przez ForumAstronomiczne.pl, a patronami medialnymi
są: czasopismo "Astronomia" oraz Gwiezdne Wrota. Patronat honorowy nad
konkursem objęła Sekcja Obserwatorów Komet PTMA. Sponsorem głównej nagrody
jest firma Teleskopy.pl
Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
Jose komety
Francisco Hernandez
Zasady zabawy są bardzo proste – wystarczy wykonaćŹródło:
zdjęcie
C/2015 F2
(Polonia), której poświęcony był temat numeru tego wydania „Komeciarza”, a
następnie do końca sierpnia swoją fotografię zamieścić w odpowiednim wątku na
ForumAstronomiczne.pl Spośród nadesłanych fotografii wybrana zostanie
zwycięska praca. Główną nagrodą jest bon o wartości 500 zł w sklepie Teleskopy.pl i
kometarne gadżety od SOK PTMA.

Widoczność polskiej komety znajdziecie w rubryce „Komety obecnie na niebie”, a
szczegółowy Regulamin Konkursu na ForumAstronomiczne.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs Szkiców Astronomicznych
Konkurs Szkiców Astronomicznych organizowany jest przez
ForumAstronomiczne.pl i będzie trwał przez okres wakacyjny. Zasady Konkursu są
bardzo proste – podczas konkretnej obserwacji, należy wykonać szkic dowolnie
wybranego obiektu lub grupy obiektów astronomicznych i umieścić go w wątku
Konkursowym na ForumAstronomiczne.pl.
Szkic może być wykonany w dowolnej technice (ołówek, kredki, pastele itp.) i nie
może być wyłącznie grafiką komputerową. Dopuszczana jest prosta obróbka na
zasadzie poprawienia wyglądu gwiazd, czy też dodaniu opisów, nie ingerując
nadmiernie w szkicowany obiekt.
Każdy może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
Nagrodami w Konkursie są m.in. Album konkursu Heńka Kowalewskiego 2014,
Laminowana mapka Księżyca, Atlas nieba, czy też miniaturowe astrolabium w formie
breloka.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
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Jakub Warchoł

Szkice astronomiczne nie są niczym innym jak ukazaniem w prosty sposób tego, co widzi swoimi
oczami obserwator nieba w okularze teleskopu. Według mnie, szkicować może każdy, niezależnie od
tego czy posiada umiejętności do rysowania, czy też nie. Szkicowanie obiektów astronomicznych nie jest
wcale takie trudne jak mogło by się wydawać. Dużo zależy od odpowiedniego przygotowania na samym
początku. Proces powstawania szkicu pokażę na przykładzie szkicowania gromady kulistej.
Potrzebne przybory do szkicowania:
· Papier - wybieramy papier najtańszy, najbardziej gładki. Ja wykorzystuję zwykły, biały blok
techniczny w formacie A4. Jest dość sztywny, łatwo się nie mnie, jest też bardziej odporny na ścieranie co
ma duże znaczenie przy rozmazywaniu oraz przy wielokrotnym zmazywaniu.
· Ołówek - podstawowe narzędzie potrzebne do wykonania szkicu. Do szkicowania najlepiej wybrać
ołówki dość miękkie. Sam biorę trzy - jeden twardy (zazwyczaj H3), drugi o średniej twardości HB oraz
jeden miękki B3. Ołówki muszą być dobrze zaostrzone, co przełoży się na porządne wykonanie szkicu.
· Gumka - używana do usuwania zbędnych śladów ołówka.
· Gumka chlebowa - używa się jej do rozjaśniania różnych części szkicu oraz do usuwania grafitu i
miękkiego ołówka.
· Wiszer - służy do rozmazywania śladów ołówka, pozwalając na uzyskanie efektu zamglenia lub
rozmycia. Do kupienia w sklepach z akcesoriami dla plastyków. Można również, zrobić go samemu w
domu, zwijając ciasno w rulon biała kartkę papieru, lub owijając patyczek watą.
· Podkładka pod kartkę - najlepiej taka z klipsem

Przygotowania do szkicowania.: potrzebne przybory, porównanie ołówków o różnej twardości, narysowany
okrąg - nasze pole widzenia

Przystępujemy do pracy.
Na początku na kartce rysujemy okrąg, przedstawiający pole widzenia w okularze teleskopu. Wielkość
okręgu zależy przede wszystkim od naszego gustu (czy wolimy mieć dużo miejsca na szkic, czy mniej)
oraz od pola widzenia okularu. Ja najczęściej rysuję okręgi o średnicy 8-10 cm. W internecie znajdziemy
również wiele gotowych szablonów kartek szkicownika z narysowanym już okręgiem, które wystarczy
sobie wydrukować.
Szkicowany obiekt ustawiamy tak, aby znalazł się na środku pola widzenia okularu teleskopu.
Następnie na kartce zaznaczamy ogólny zarys obiektu, w tym wypadku gromady kulistej. Na środek
naszego okręgu nanosimy grafit z ołówka i rozmazujemy go przy pomocy wiszera na kształt naszej
gromady.
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Następnie na papier nanosimy poszczególne gwiazdy, znajdujące się wokół szkicowanego obiektu.
Zaczynamy od najjaśniejszych gwiazd, które będą naszym punktem odniesienia, przy rysowaniu
późniejszych słabszych gwiazd. Jasność gwiazd możemy przedstawić na różne sposoby, np. rysując
różne ich wielkości lub zostawiając mocniejsze ślady grafitu. W pierwszym sposobie, im jaśniejsza jest
gwiazdy tym większą ją rysujemy. W drugim im jaśniejsza jest gwiazda, tym miększy ołówek musimy
użyć i na odwrót, im słabsza gwiazda tym twardszego ołówka użyjemy. Niektórzy przy jasnych
gwiazdach, rysują dodatkowo spajki. Można je uzyskać przy pomocy wykałaczki, którą rozmazujemy
naniesiony na gwiazdę grafit.

Gwiazda ze „spajką” - taki efekt uzyskujemy przy pomocy wykałaczki

Gdy narysujemy już jasne gwiazdy, zaczynamy rysować te słabsze. Staramy się rysować je na kartce w
miarę w takim położeniu, w jakim znajdują się w rzeczywistości. W myślach można podzielić sobie na
części obraz, jaki widzimy w okularze teleskopu i tak w częściach przenosić go na kartkę. Dla ułatwienia
można również wyobrażać sobie kształty jakie tworzą gwiazdy, co z pewnością pomoże we właściwym ich
rozmieszczeniu na kartce.

Rozmazujemy ołówek wiszerem na kształt obserwowanej gromady, z każdym kolejnym krokiem próbujemy
odwzorować coraz więcej szczegółów - dorysowujemy poszczególne gwiazdy
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Gdy skończymy nanosić gwiazdy na kartkę, możemy zająć się detalami samej gromady. Szkicujemy
szczegóły, których dopatrujemy się po wnikliwej obserwacji obiektu, np. gwiazdy na obrzeżach gromady,
jaśniejsze centrum, słabsze, rozmyte brzegi. Taki szkic można uznać za prawie skończony. W domu
możemy jeszcze poprawić niedoskonałości, niedociągnięcia, czy też dopracować szczegóły, które
zapamiętaliśmy, lecz nie umieściliśmy ich w naszym szkicu podczas obserwacji. I taki gotowy szkic
możemy zeskanować i zostawić go w stanie "surowym" lub poddać drobnej obróbce. Najważniejsze jest,
aby podczas obróbki nie zmieniać wyglądu szkicowanego obiektu.

Powinien on zostać taki, jaki naszkicowaliśmy go podczas obserwacji. Według mnie obróbka powinna
ograniczać się jedynie do zeskanowania szkicu, odwrócenia kolorów ( kolor biały staje się czarny a
czarny staje się biały) i ostatecznie dodaniu koloru nieba (aby szkic był trochę bardziej realistyczny).

Po dorysowaniu wszystkich zaobserwowanych szczegółów, nasz szkic kserujemy i odwracamy kolory w programie
komputerowym
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Szkicowanie komet
Szkicowanie komet jest jedną z ciekawszych metod przedstawiania tych obiektów. Wiadomo, przy
wykorzystaniu dzisiejszej nowoczesnej techniki wykonywania zdjęć, szkice komet, jak i innych obiektów
wydają się mało atrakcyjne. Jednak własnoręcznie wykonany szkic może okazać się bardziej ciekawy niż
kolejne zdjęcie komety. Szkice są ważne w prowadzeniu obserwacji komet, z tego powodu chciałbym
Wam przybliżyć technikę wykonywania szkiców tych obiektów. Z pewnością wielu osobom ten tekst
pomoże w doskonaleniu swojego warsztatu oraz może przekona fotografów także do wizualnych metod
obserwacji komet. Tego rodzaju szkice są nie tylko zwykłym dodatkiem do obserwacji komety, lecz mogą
one pomóc w przeprowadzeniu oceny wyglądu komety jak np. ocena średnicy komy i długości warkocza.

Poszczególne etapy wykonywania szkicu komety

Szkicowanie komet stroną praktyczną niewiele różni się od szkicowania innych obiektów. Na początku
standardowo przygotowujemy potrzebne nam przybory; ołówek, gumkę do mazania, wiszer. Na kartce
rysujemy okrąg, ukazujący nasze pole widzenia. Komety są jednak obiektami często o dużych rozmiarach
i nie mieszczą się w polu widzenia okularu teleskopu. Wtedy nasz szkic możemy wykonać bez zaznaczania
na kartce pola widzenia. Teraz zaznaczamy lekki zarys komety przy pomocy grafitu, który nanosimy na
kartkę i rozcieramy za pomocą wiszera na kształt naszej komety. Kolejnym krokiem jest przeniesienie na
kartkę gwiazd. Zaczynamy od tych najjaśniejszych, dzięki którym łatwiej będzie nam rozmieścić te
słabsze. Gdy wszystkie gwiazdy znajdą się już na naszym szkicu, zaczynamy dopracowywać wygląd samej
komety, zaznaczając np. jaśniejsze centrum, rozpraszający się warkocz, lekkie pojaśnienie części
warkocza lub inne detale, które zauważamy po dłuższym wpatrywaniu się w kometę. Jeśli kometa
znajduje się nieopodal jasnej gwiazdy, warto tę gwiazdę "wyposażyć" w spajki, co na pewno będzie ładnie
wyglądało. W wykonaniu tego szkicu chodzi głównie o to, aby przedstawić kometę tak, jaką ją widzimy.
Kometa powinna wyglądać jak najbardziej naturalne, bez zbędnego upiększania

Nasz szkic jest już gotowy. Teraz możemy go zeskanować i w programie graficznym odwrócić kolory.
str 14

Nr 47 - Czerwiec 2015

Komeciarz

Podsumowanie polskich
obserwacji C/2014 Q2 (Lovejoy)
W styczniu 2015 roku Sekcja Obserwatorów
Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii rozpoczęła Kampanię Obserwacyjną
Komety C/2014 Q2 (Lovejoy). Głównymi jej
celami były zbiór i archiwizacja polskich
obserwacji wizualnych oraz fotograficznych tej
komety. Wraz z ostatnim tygodniem maja
zakończyliśmy kampanię i nadszedł czas
podsumowań.
C/2014 Q2 (Lovejoy) to kometa długookresowa
odkryta 17 sierpnia 2014 roku przez
australijskiego amatora astronomii Terry'ego
Lovejoy'a. Wczesne prognozy przewidywały, że
będzie obiektem dostępnym dla lornetek, jednak
na początku roku jej jasność była nawet nieco
lepsza od 4 magnitudo, dzięki czemu kometa
była widoczna nieuzbrojonym okiem w dobrych
warunkach. Jej atrakcyjność dla obserwatorów z
Polski była tym większa, gdyż przez znaczną część
zimy była położona wysoko ponad horyzontem.
DYNAMIKA KOMETY

Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
Źródło: Jose Francisco Hernandez

Krzywa blasku komety C/2014 Q2.
Obserwacje przesłane do SOK PTMA lub
bezpośrednio do COBS

Luty 2015
Luty to już okres spadku jasności komety
Lovejoy. Osiągnęła ona swoje maksimum
blasku w ostatnim tygodniu maja, kiedy to
szacowano jej jasność na ok. 3,7 magnitudo. W
ciągu najkrótszego miesiąca roku stała się
obiektem ciemniejszym od 5 mag, jednak jej
jasność malała w zauważalnie mniejszym
stopniu od przewidywań. Obserwowalny
rozmiar głowy komety oscylował pomiędzy 15
a 20 minutami kątowymi na początku lutego,
po 20.02. spadał już poniżej 10 minut. Mimo to
warkocz C/2014 Q2 nie był trudny do
dostrzeżenia w sprzyjających warunkach pod
nieoświetlonym niebem.

Styczeń 2015
Marzec 2015
C/2014 Q2 (Lovejoy) w nowy rok weszła jako
obiekt ok. 5 wielkości gwiazdowej. Koma o szarozielonej barwie była wyraźnie zagęszczona w
kierunku środka, jednak jej średnica nie
przekraczała 25 minut kątowych. Z początku jej
warkocz był trudny do dostrzeżenia, jednak w
ciągu miesiąca stał się wyraźny dla
obserwujących z dala od zanieczyszczenia
światłem. Druga połowa miesiąca nie była
najlepszym czasem do obserwacji tej komety z
terenów Polski. Mimo, że trwał okres nowiu, to
mało komu udało się zaobserwować C/2014 Q2.
Regularnie doskwierająca miłośnikom astronomii
pochmurna pogoda mocno odbiła się na ilości
obserwacji z naszego kraju.

Marzec to ostatni miesiąc, w którym pojawiło
się stosunkowo dużo polskich obserwacji
C/2014 Q2 (Lovejoy). Kometa traciła na
jasności w regularnym tempie, co w okresie 30
dni dało spadek jej magnitudy o ok. 1 (ok. 5,5
mag w pierwszym tygodniu marca, ok. 6,5 mag
pod koniec miesiąca). Również kondensacja
gazowej otoczki komety uległa zmianie –
centralne zagęszczenie stawało się coraz mniej
widoczne, jednak koma wciąż nie sprawiała
wrażenia jednolitej. Jej średnica spadła już do
ok. 8 minut kątowych, a warkocz stawał się
coraz mniej widoczny.
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Początkiem wiosny grono polskich
obserwatorów C/2014 Q2 znacznie zmalało.
Kometa notowała systematycznie spadek
jasności, w tempie podobnym jak w marcu,
ciemniejąc z 6,5 mag do niemal 7,5 mag, podczas
gdy kondensacja i rozmiary gazowej otoczki
pozostawały na zbliżonym poziomie. „Gasł” z
kolei warkocz – mimo, że wciąż możliwy do
dostrzeżenia, stopniowo tracił na długości.

Komeciarz

Polscy Obserwatorzy
komety C/2014 Q2 (Lovejoy)
(w kolejności alfabetycznej)
Jerzy Bohusz
Piotr Guzik
Piotr Nowak
Mieczysław Leszek Paradowski
Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
Maciej Reszelski
Źródło: Jose Francisco Hernandez

Kacper Rosół
Mikołaj Sabat
Marcin Siekierko

Maj 2015

Robert Szczechura

Ostatni miesiąc kampanii obserwacyjnej również
nie zaowocował większą liczbą obserwacji tej
komety. Nic dziwnego, obiekt już od jakiegoś
czasu stawał się coraz trudniejszy do
zaobserwowania z większych miejscowości.
Jasność komety spadła już do ok. 8 magnitudo,
mimo, że przez większą część miesiąca
utrzymywała się na poziomie ok. 7,5 mag.
Rozmyta koma miała średnicę oscylującą w
okolicach 6-7 minut kątowych, a warkocz komety
przestał być widoczny.
W czasie trwania Kampanii Obserwacyjnej
Komety C/2014 Q2 (Lovejoy) polscy
obserwatorzy przesłali 66 raportów
obserwacyjnych – zarówno przez specjalną
wersję formularza na stronie Sekcji, jak i
bezpośrednio do bazy danych COBS. Ta druga
grupa stanowiła około 6% wszystkich
obserwujących ten obiekt i wysyłających raporty
do Comet Observation Database. To nie
najgorszy wynik dla naszego kraju, jednak
wierzymy, że w przyszłości uda nam się go jeszcze
poprawić.
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Kometa Wild 2 - historia jej badań
Adam Tużnik

Komety budziły strach i grozę wśród starożytnych
ludów, a zarazem były obiektem kultu oraz czci.
Katastrofy, przegrane bitwy, choroby, a w
szczególności śmierć władcy łączono z
pojawieniem się komety.
Komety to ciała niebieskie poruszające się po
wydłużonych elipsach w Układzie Słonecznym. Ich
wygląd zależy od odległości od Słońca: czym bliżej
naszej Gwiazdy, tym są jaśniejsze, a czym dalej tym
trudniej je zlokalizować . Zbudowane są głównie z
brył pyłowo-lodowych. Komety, zbliżając się do
Słońca zwiększają niesamowicie swoje rozmiary:
warkocz komet potrafi rozciągać się na miliony
kilometrów, a średnica głowy wynosi kilkadziesiąt
tysięcy kilometrów.

Kometa C/2013 V5 (Oukaimeden)
Stardust
to misja
amerykańska.
Źródło:
Jose Francisco
Hernandez

Bezzałogowa
sonda kosmiczna była przeznaczona do
badania komety 81P/Wild w ramach programu
Discovery. Podczas podróży do głównego celu
sonda 2 listopada 2002 roku minęła
planetoidę (5535) Annefrank, wykonując
pierwsze bliskie zdjęcia tego obiektu.

Kometa Wild 2 została wybrana
nieprzypadkowo. Do roku 1974 poruszała się
po peryferiach Układu Słonecznego.
Okrążenie Słońca zajmowało komecie około
40 lat. Już wtedy wiadomo było, że powstała w
pasie Kuipera, daleko od Słońca i była
doskonałym celem do badań. W drodze do
komety sonda na około 3 lata przed
osiągnięciem celu, czyli 15 stycznia 2001,
otrzymała asystę grawitacyjną w pobliżu
Ziemi, co rozpędziło ją do odpowiedniej
prędkości. Po osiągnięciu głównego celu w
2004 r. , sonda 14 lutego 2011 przeleciała
jeszcze obok komety 9P/Temple w ramach
misji Stardust-NExT, natomiast 24 marca 2011
misja oficjalnie została zakończona z powodu
braku paliwa.
Na koniec warto dodać ,że oprócz pobrania
pyłu z komety, Stardust zebrała także pył
kosmiczny, który również zostanie poddany
szczegółowym badaniom.

Źródło: NASA

„Pułapka” do wychwytywania
drobin pyłu wypełniona aerożelem

A teraz kilka słów o komecie Wild 2 (nazwa oficjalna
81P/Wild). Jest to kometa okresowa, która należy
do rodziny komet Jowisza. Pierwsza obserwacja jest
notowana na 1978 rok i została przeprowadzona
przez szwajcarskiego astronoma Paula Wilda.
Kometa została przebadana na początku 2004 roku
przez sondę kosmiczną Stardust. Warto dodać, że
sonda ta została wystrzelona 7 lutego 1999 z
przylądka Canaveral na Florydzie. Wtedy to właśnie
rozpoczęła się misja, której głównym celem była
kometa Wild 2. Stardust dogoniła swój cel niemal
400 mln km od Ziemi, daleko, bo aż za orbitą Marsa,
natomiast 15 stycznia 2006 kapsuła z próbkami
pyłu z warkocza komety weszła w atmosferę
ziemską z rekordową prędkością ponad 45tys.
km/godz. i wylądowała na spadochronie na terenie
poligonu wojskowego Utah Test and Training
Range zlokalizowanym na Wielkiej Pustyni Słonej w
stanie Utah w USA. Cała podróż trwała więc około 7
lat. Misja ta była pomocna w zrozumieniu między
innymi budowy komet. Wracając do stycznia 2004r.
, z komy komety zostały pobrane próbki pyłu przez
sondę kosmiczną Stardust. W tedy to sonda zbliżyła
się na odległość ok. 236 km od jądra komety,
wykonała zarazem 72 szczegółowe fotografie,
ukazując szczegóły komety.

Zdjęcie wykonane przez Stardust w 2004 r.
Źródło: NASA
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