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SPRAWY ORGANIZACYJNE
FROM THE EDITOR

W obecnym numerze „Materiałów” zamieszczone są kolejne materiały, dotyczące 
ostatnich udanych obserwacji. Ponadto prezentujemy tematy, które w przyszłości 
mogą przynieść poprawę jakości obserwacji zakryciowych.
W dniach 13-15 czerwca b.r. w Pzysietnicy k/Krosna odbędzie się kolejna 
konferencja SOPiZ. Sprawozdanie z tego spotkania będzie zamieszczone w 
następnym numerze „Materiałów”.

Autorzy artykułów do "Materiałów SOPiZ" proszeni są o nadsyłanie swych 
tekstów na dyskietkach, a teksty powinny być napisane w edytorze WORD FOR 
WINDOWS 6.0 czcionką Times New Roman CE 14pt, a ostatecznie mogą być 
nadsyłane jako pliki tekstowe ASCII. W wyjątkowych przypadkach można także 
nadsyłać teksty w maszynopisie (do 2 stron), jednak wówczas należy się liczyć z 
opóźnieniem ich publikacji, związanym z koniecznością przepisywania.
Dane tabelaryczne można też nadsyłać w formie gotowych wydruków 
komputerowych, pod warunkiem ich dobrej jakości. Rysunki mogą być 
wykonywane w postaci plików, importowanych do edytorów. O ile są wykonywane 
tradycyjnie, powinny być czarno-białe i kontrastowe o formacie w zasadzie 
mniejszym od A-4.

Marek Zawilski



6 Materiały SOPiZ

ARTYKUŁY
ARTICLES

L eszek  B en ed y k to w icz  - K ra k ó w

KILKA TEMATÓW TECHNICZNYCH
SOME TECHNICAL PROBLEMS

K am ery  C C D
Zadawano mi czasem pytanie, którą kamerę CCD nabyć. Czy standardową, 

najczęściej stosowaną przez obserwatorów SOPiZ, mającą czułość rzędu 0,05 luxa 
(np. Mintron), czy też czulszą, ale droższą WATEC 902H. Początkowo nie miałem 
gotowej odpowiedzi na to pytanie, gdyż zbyt mało zebrałem materiału 
doświadczalnego w tej kwestii. Upłynął już jednak pewien okres czasu, który 
pozwolił mi wyrobić sobie zdanie na ten temat.
Otóż najprostsza odpowiedź brzmi: warto kupić i jedną i drugą. Jednak nie o to 
przecież chodzi. Budżet przeciętnego zakryciowca nie jest aż tak pokaźny. 
Najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby zakupienie CCD wiążącej cechy obu kamer. 
Warunki takie spełnia CCD WATEC 100N (Neptun) specjalnie zrobiona dla celów 
astronomicznych. Jednakże jej cena jest taka jak obu wyżej wspomnianych kamer, 
a mianowicie 1900 zł.
Tak więc gdybym miał doradzać przeciętnemu zakryciowcowi w wyborze pomiędzy 
standardową CCD a np. WAT-902H to poleciłbym tą drugą. Kosztuje ona teraz 1160 
zł. Z punktu widzenia technicznego do ogólnych obserwacji zakryciowych jest ona 
lepsza. Przyznaję, że w wielu przypadkach jej możliwości zaprały mi dech w 
piersiach. Nie ma ona co prawda wyłączanej automatyki, ale pozwala pracować do 
fazy 85% przy zakryciach centralnych wykazując dużą przewagę na CCD 
standardowymi. Po prostu jej zasięg przy danym sprzęcie jest zawsze lepszy niż 
CCD standardowej (oczywiście do wspomnianej wyżej fazy). Na pewno 
zarejestrujemy więcej zakryć centralnych WATEC-iem niż MINTRON-em.
Problemy z rejestracją kamerą WATEC 902H zaczynają się w momencie pracy 
blisko terminatora, czyli przy zakryciach centralnych o dużej fazie Księżyca lub przy 
zakryciach brzegowych. Niemożność wyłączenia automatycznego naświetlania 
powoduje, że jasne światło np. terminatora obniża czułość kamery i obraz gwiazdy 
może zaniknąć. Osobiście próbowałem zastosować czułego WATEC-a do 2 
obserwacji brzegowych i w obu przypadkach musiałem z niej zrezygnować. Nie jest 
to jednak wykładnikiem możliwości tej kamery. Jej przydatność jest bardzo
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subiektywna. O ile u mnie, stosując WATEC-a z refraktorem lOcm do obserwacji 
brzegowej 12 kwietnia gwiazda 3.5 mag zanikała przy terminatorze, to obserwatorzy 
pracujący w Łodzi przy tym samym zjawisku gwiazdę widzieli do końca. W obu 
moich brzegówkach ostatecznie zastosowałem kamerę standardową.
Astronomiczna WAT 100N posiada pilota, którym można ręcznie regulować wiele 
funkcji. Ta kamera jest bardzo czuła i chyba najbardziej wszechstronna w pracy 
zakryciowca. Nie jest wykluczone, że kamera ta znajdzie się na obszarze działania 
SOPiZ i wtedy ogłoszony zostanie jej test.
Podsumowując, na pewno warto kupić czułą kamerę WATEC, która dodatkowo 
pozwoli nam zarejestrować więcej zakryć planetoidalnych. Kamery tej firmy można 
kupić obecnie na naszym Polskim rynku za złotówki i jest ich spory wybór.

S ygn a ły  D C F
Daje się zauważyć pogorszenie warunków odbioru sygnałów radiowych DCF 

nadawanych na fali bardzo długiej 77,5 KHz. W minimalnym stopniu jest to 
spowodowane tzw. warunkami propagacji fal radiowych. Po prostu ta długość fali 
rozchodzi się od anteny głównie jako tzw. fala przyziemna. Jonosfera ją  niemal 
całkowicie „pożera” i nie następują tu prawie żadne od niej odbicia. Tak więc wpływ 
aktywności Słońca nie ma tu większego znaczenia.
Powodem coraz gorszego sygnału DCF jest działalność człowieka. Coraz więcej 
stosuje się rozmaitych urządzeń elektrycznych, które nie zawsze spełniają tzw. 
normy przeciwzakłóceniowe. Na rynku można spotkać masę urządzeń 
produkowanych przez tanie firmy, często niewiadomego pochodzenia. Sprzęt 
homologowany jest zawsze droższy od tego bez atestu i to skłania ludzi nabywania 
tego ostatniego.
Ale ja spotykam się teraz z przypadkami pogorszenia odbioru w miejscach 
otwartych, gdzie do niedawna jeszcze tak źle nie było. Problem ten występuje 
również w mojej pracy zawodowej, chociaż tu pracuje się na innych długościach fal. 
Generalnie dotyczy to fal przyziemnych lub tych odbitych od jonosfery z dużych 
odległości i dochodzących do nas przy bardzo małych kątach elewacji względem 
ziemi.
Człowiek coraz więcej buduje i o zgrozo chcąc budować szybko i tanio stawia 
konstrukcje stalowe, najczęściej potem obłożone blachą. Buduje też zbrojonym 
betonem bo wychodzi to szybko i taniej, niż np. cegłą.
W moim środowisku ostatnio powstały 4 wielkie obiekty magazynowo-przemysłowe 
i wszystkie stanowią stalowy szkielet (dźwigary) obłożony blachą. Trzeba mieć 
świadomość, że to wszystko jest dobrze uziemione i sygnały radiowe biegnące do nas 
wzdłuż powierzchni ziemi (właśnie DCF) natrafiają na te uziemione płaszczyzny 
spływając do ziemi. Po prostu fale w takich rejonach są ekranowane i mogą docierać 
do użytkownika znacznie osłabione.
Co możemy zrobić obecnie by odbierać sygnały DCF lepiej?
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Musimy budować lepsze anteny. Można w zasadzie samemu próbować wykonać taką 
antenę, ale prawdę mówiąc trudno jest tu uzyskać dobry efekt. Myślę tu oczywiście 
o antenie nawijanej na ferryt i odpowiednio zestrojonej.
Kilka takich anten udało mi się wykonać, ale powszechniejszym rozwiązaniem jest 
nabywanie fabrycznych tzw. „anten aktywnych”. Anteny takie są wykonywane 
również specjalnie dla sygnałów DCF. Antena taka jest do nabycia w znanej SOPiZ- 
owi firmie Conrad za ok. 119 zł.
Innym wyjściem z sytuacji jest „Emulator DCF” o którym pisałem już w poprzednich 
„Materiałach SOPiZ”. To właśnie ten emulator uratował moją ostatnią obserwację 
brzegową bo sygnały DCF na moim stanowisku były mocno zakłócone. Ratujmy się 
więc jak się da i jak kogo na to stać.

SUMMARY
Two problems connected with observational Instruments are described.
Firstly, the evaluation of CCD cameras using for occultation observations. The 
typical cameras of 0.05 lux sensitivity may not be useful forfaint stars events. On the 
other hand, the WATEC 902H camera without regulation also has its disadvantages 
for instance when used for grazing occultations. However, it is much better in 
generał. Recently, another type of CCD cameras are available : CCD WATEC WON 
(Neptun), much morę expensive but having a regulation option. It seems to be 
optimał for our work.

Secondly, problems with DCF radio signals receiver are still visible The 
disturbances oftime signals grow as a conseąuence of “electronic noise” around us. 
Unhomologed electronic devices, Stores mad from Steel, earthings and so on cause 

fading of radio signals.
Active aerial as well as so called DCF emulator, described in the last issue, may be 
the positive solution improving the ąuality of receiving time signals.
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M a rek  Z a w ilsk i -  Ł ó d ź

MOJE POCZĄTKI OBSERWACJI ZJAWISK 
ZAKRY CIO WY CH
MY BEG1NNING OF OCCULTATION OB SER YATIONS

Kontynuując cykl wspomnieniowy, rozpoczęty na łamach „Materiałów” kilka lat 
temu, pragnę tym razem podzielić się swoimi wspomnieniami.
Sięgają one roku 1954, gdy jako kilkuletnie dziecko byłem namawiany do 
obserwowania słynnego zaćmienia Słońca 30 czerwca. Doświadczenia wszakże 
okazały się wtedy fatalne. W kulminacyjnym dniu opowiadano mi, że zrobi się 
ciemno, a na niebie ukażą się jakieś niedźwiedzice. Kolega wręczył mi okopcone 
szkiełko, twierdząc, że widok jest fajny. Ja zaś zapamiętałem z tego tylko jakieś 
rozmazane plamy -  o słońcu i niedźwiedziach nie było mowy.
Po tym doświadczeniu na długo odechciało mi się patrzenia w niebo.
Jednak kolejne duże zaćmienie Słońca udało się już znacznie lepiej. Nastąpiło ono 
15 lutego 1961 r. W czasie przerwy między lekcjami udało mi się je pooglądać ze 
szkoły, a to dzięki lornetce kolegi (w tamtych czasach to był rarytas !). Tyle, że 
z braku filtrów obiektywy lornetki zostały w barbarzyński sposób okopcone przez 
płomień świecy. Cienki sierp słoneczny był doskonale widoczny na mroźnym 
i pogodnym niebie.
Kolejna udana próba to częściowe zaćmienie Słońca 20 maja 1966 r., które mogłem 
już widzieć przy pomocy własnej lunety, zrobionej ze szkieł okularowych. Należało 
tylko „urwać się” jakoś ze szkoły, gdyż zaćmienie przebiegało w godzinach 
przedpołudniowych.
Obraz Słońca rzutowany na ekran miał średnicę około 1 cm, co w zupełności 
wystarczyło do wykonania rysunków zaćmionego Słońca. Mam te szkice do dzisiaj i 
ze wzruszeniem je zeskanowałem i załączam.
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Szkic częściowego zaćmienia Słońca 20 maja 1966

W roku 1967 zainteresowałem się zakryciami, a to z powodu serii zakryć Saturna. 
Wyliczyłem sobie prymitywnymi metodami, że może dojść do 3-4 takich zjawisk, 
widocznych w Polsce. Faktycznie doszło tylko do niemal brzegowego zakrycia 30 
czerwca, i to za dnia. Mój sprzęt okazał się na to zbyt słaby. Kolejne zjawiska 
w Polsce nie były widoczne, o czym przekonałem się dopiero niedawno, chociaż 
w dawniejszych obliczeniach niewiele się pomyliłem.
Ciągle jednak żadnego zakrycia nie udało mi się zobaczyć. Efemeryd w „Uranii” 
jeszcze wtedy nie było, ale udało mi się dotrzeć do dodatku do „Rocznika 
astronomicznego UJ”, gdzie dane takie były publikowane. W latach 1969-1972 miała 
miejsce seria zakryć Plejad przez Księżyc. Pierwsze zakrycia z serii były, niestety, 
widoczne przy dużych fazach Księżyca, co skutecznie uniemożliwiało dostrzeżenie 
gwiazd. Raz nawet -  we wrześniu 1969 r. -faza Księżyca była mniejsza i specjalnie 
skróciłem wakacje w Zakopanem, aby wreszcie to piękne zjawisko zobaczyć. Pogoda 
dopisała, natomiast należało obudzić się nad ranem, a do tego konieczny był sprawny 
budzik... Niestety, tenże nie zadziałał, a gdy zerwałem się złorzecząc na swój los, 
mogłem tylko dostrzec pięknie świecące Plejady w pewnej odległości od ciemnego 
brzegu Księżyca.
24 stycznia 1970 r. miała miejsce ładna bliska koniunkcja Księżyca z Regulusem (ok. 
0.1°), ale zakrycie tej gwiazdy 21 lutego utonęło już w gęstych śniegowych 
chmurach.
Wreszcie coś ciekawego nastąpiło 9 maja 1970 r. -  przejście Merkurego przed tarczą 
Słońca, widoczne w podobnych warunkach pogodowych, jak ostatnie tegoroczne. Na 
ekranie słonecznym planeta widniała jako maleńka idealnie kolista kropka, podobna
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do drukarskiej, obok plam słonecznych. Załączam skanning z dwóch oryginalnych 
szkiców.

Szkic z przejścia Merkurego przed tarczą Słońca 9 maja 1970 r.
Strzałki wyznaczają położenie Merkurego o 7 i 8:30 cse.

Niestety, w Łodzi nie było wówczas widoczne znane przejście Merkurego przez 
grupę plam, a to chyba z powodu okresowego zachmurzenia nieba.
Później było nieźle widoczne częściowe zaćmienie Księżyca 17 sierpnia 1970 r. 
i znów nastąpiło kilka nieudanych podejść do zakryć gwiazd.
Fatalnie też rozwinęła się akcja częściowego zaćmienia Słońca 25 lutego 1971 r. 
W tym czasie poznałem już na tyle teorię zaćmień, że byłem w stanie obliczać 
samodzielnie momenty kontaktów. Nieocenionym źródłem informacji stał się 
„odkryty” w Bibliotece Miejskiej „Astronomiczny Jeżegodnik SSSR”, dający 
dokładne elementy zaćmień i inne efemerydy. Zaćmienie, o którym mowa, 
obliczyłem więc do ułamka minuty. Cóż z tego, gdy w tym dniu padał śnieg 
z deszczem...
13 maja 1971 r. tarcza Jowisza zakrywała jasna gwiazdę 3 Skorpiona. W mojej 
prymitywnej lunecie zjawisko straciło na okazałości -  praktycznie nie dało się go 
śledzić, tym bardziej przy zamglonym nieco niebie.
Wreszcie 6 sierpnia 1971 r. miało miejsce jedno z ładniejszych zaćmień Księżyca, 
jakie widziałem. Tym razem postanowiłem je fotografować na jednej klatce, 
przystosowując do tego celu stary pożyczony aparat fotograficzny KODAK (nowsze
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bowiem automatycznie przesuwały film po każdym zdjęciu). KODAK wykonywał 
przy tym zdjęcia na szerokiej błonie.
Po udanych obserwacjach i skrzętnym fotografowaniu z zadowoleniem zacząłem 
przewijać z powrotem film, ale trwało to coś dziwnie długo. W końcu w ciemnej 
łazience otworzyłem aparat, aby zobaczyć co się dzieje z filmem -  i stwierdziłem, że 
go tam po prostu nie ma ! Gdy już ochłonąłem i wyrzuciłem z siebie stek okrzyków, 
nie nadających się do publikacji, przypomniałem sobie, że wprawdzie film 
założyłem, ale wcześnie „wypstrykałem go” na próbę i wywołałem, po czym o tym 
zapomniałem, myśląc, że jednak jakaś jedna klatka jeszcze jest zachowana.
Tę stratę powetowałem sobie już po 8 dniach, podczas kolejnego przejścia Księżyca 
przez gromadę Plejad. Bowiem wreszcie 14 sierpnia 1971 r. zobaczyłem po raz 
pierwszy odkrycie gwiazd przez tarczę Księżyca, a były nimi 19 i 20 Tau. 
Dokładność rejestracji momentów wynosiła zaledwie 2 s, na kontrolowanym 
zegarku. Co ciekawe jednak, udało się zauważyć, że odkrycia są nieraptowne.
W nocy z 6 na 7 listopada udało mi się zaobserwować kolejne odkrycie -  tym razem 
gwiazdy e Gem.
Prawdziwa uczta duchowa nastąpiła jednak 19 marca 1972 r. podczas kolejnego 
zakrycia Plejad. Tym razem dysponowałem już lunetką z prawdziwego zdarzenia o 
średnicy obiektywu 65 mm i ogniskowej 400 mm, pożyczoną od kolegi z Oddziału 
PTMA, którego zdążyłem już zostać członkiem.
Pogoda dopisała znakomicie -  nastąpił ciepły wczesnowiosenny dzień, Plejady 
znikały za brzegiem Księżyca, oświetlonym światłem popielatym. Do tego udało mi 
się odnaleźć ciągłe sygnały RWM Moskwa i zastosować metodę „oko-ucho”. 
W sumie zanotowałem 5 momentów z dokładnością do + 0.1 s i kilka zjawisk 
z gorszą dokładnością, głównie z powodu braku sygnału czasu (RWM nadawała 
sygnały sekundowe tylko przez część godziny). Ta obserwacja zapoczątkowała moje 
regularne i w miarę dokładne obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc.
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Szkic autora do obserwacji zakrycia Plejad przez Księżyc 19 marca 1972 r.

Mniej więcej w tym czasie poznałem też młodego łódzkiego pasjonata astronomii -  
A n d rzeja  U d alsk iego . W następnych kilku latach to właśnie z nim prowadziłem 
obliczenia i obserwacje zjawisk zakryciowych. Dla nie zorientowanych podaję, że 
A.Udalski jest obecnie jednym z najbardziej znanych i cenionych polskich 
astronomów -  praktyków i zajmuje się, jako profesor, m.in. konstruowaniem kamer 
CCD i poszukiwaniem ciemnej materii we wszechświecie. W rocznikach „Uranii” 
1973-1975 można m.in. znaleźć nasze wspólnie przygotowywane efemerydy zakryć. 
Lata 1973 i 1974 przyniosły dwa zakrycia Saturna przez Księżyc -  11 grudnia i 3 
marca, oba doskonale widoczne. Także dzienne zakrycie Wenus 17 lipca 1974r., 
którego byłem świadkiem we Wiedniu. Niestety, tylko jako kibic, gdyż do teleskopu 
Obserwatorium URANIA w czasie samego zakrycia nie zostałem dopuszczony...
W dniu 10 listopada 1973 miało miejsce kolejne przejście Merkurego. Ponieważ z 
okna Andrzeja zjawisko nie mogło być widoczne, zdecydowaliśmy się przenieść na 
piechotę jego ciężki teleskop do mnie (około 3 km), gdzie można go było ustawić na 
balkonie. Niestety, na próżno, gdyż przez cały dzień niebo było beznadziejnie 
zachmurzone.
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11 maja 1975 r. wspólnie z Andrzejem fotografowaliśmy częściowe zaćmienie 
Słońca, a następnie metodą cięciw określaliśmy kontakty. Zaraz potem zacząłem 
odbywać 2-letnią służbę wojskową, z której jedynym astronomicznym 
wspomnieniem, oprócz gwiazdek na pagonach, było częściowe zaćmienie Słońca 29 
kwietnia 1976 r. Fotografowałem je we Wrocławiu, będąc na „dzikiej” przepustce. 
Jakoś uszło mi to na sucho. Z Andrzejem Udalskim kontakt urwał się, zresztą 
wyjechał on wkrótce na studia do Warszawy.
Wreszcie 11 kwietnia 1978r. widziałem jedno z piękniejszych zakryć -  Aldebarana 
za światłem popielatym i to w „oknie” między chmurami!
Tego też roku otrzymałem list od R om an a  F an gora  i spotkałem się z nim w 
Warszawie. Jesienią 1978 r. złożyłem też wizytę w Krakowie p. M aciejow i 
M azu row i, prezesowi PTMA, któremu przedstawiłem propozycję założenia sekcji 
obserwacyjnej, zajmującej się zjawiskami zakryciowymi. Jak wiadomo, SOPiZ 
powstała wiosną 1979 r., głównie dzięki zaangażowaniu się szczupłej garstki 
obserwatorów i opiece d oc. M ac ie ja  B ielick iego .
To już jednak inny, nowy okres mojej działalności.

SUMMARY

Myfirst occultation observations have been described. Beginning from the big solar 
eclipses o f 1954 and 19611 tried to observe the interesting eclipse phenomena. In 
19691 saw for the first time the lunar total occultations during the passage ofthe 
Moon across Pleiades. On May 9, 19701 watched the transit ofMercury and similar 
observation I could repeat only this year.
Since the passage o f the Moon across Pleiades on March 19,1972 I make the 
observations of scientific character. In 1978, as one ofthe active observer, 1 was 
the member-creator o f the Section of Observations of Positions and Occultations 
ofthe Polish Association ofAmateur Astronomers.
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Obserwacje
Observations

O B S E R W A C J E  B IE Ż Ą C E / RECENT OBSERVATIONS

Rok 2003 zaczął się dość obiecująco. Przyniósł jedną bardzo udaną i jedną 
częściowo udaną obserwację zakrycia brzegowego, a także umożliwił 
przeprowadzenie kilku obserwacji zakryć planetoidalnych.

M arek  Z aw ilsk i -Ł ó d ź

B R Z E G O W E  Z A K R Y C IE  G W IA Z D Y  Z C  315  P R Z E Z  K S IĘ Ż Y C  
2003  1 11 A n d resp o l-K u ro w ice  k .Ł odzi
GRAZE OF ZC 315 ON JANUARY 11,2003

Mimo, iż gwiazda była słaba (7.3 mag.), a Księżyc w sporej fazie (61+%), sporo 
obserwatorów z Łodzi i Warszawy zdecydowało się wziąć udział w grupowej 
obserwacji. Powodzenia upatrywano w dużym kącie pozycyjnym (CA=13°). Z kolei 
niekorzystną okolicznością był fakt, że zjawisko następowało około godziny po 
zachodzie Słońca, na szczęście na zachodniej części nieba.
Rejon obserwacji wyznaczono na płd.-wschód od Łodzi wzdłuż szosy Łodź- 
Tomaszów Maz., między miejscowościami Andrespol i Kurowice. P.Maksym i 
M.Zawilski wyznaczyli około 10 stanowisk, a na miejsce zbiórki został wybrany 
Urząd Gminy Andrespol.
W dniu zjawiska utrzymywała się dobra, choć mroźna pogoda. Jeszcze po południu, 
gdy obserwatorzy zameldowali się w punkcie zbornym, świeciło Słońce, a znaczna 
część nieba była bezchmurna z radującym oko Księżycem.
Niestety, około zachodu Słońca, gdy uczestnicy wyprawy zajmowali swoje 
stanowiska, zaczęło przybywać chmur, gęstniejących okresami coraz bardziej. 
Widoczność nieba zależała jednak od miejsca obserwacji. W kulminacyjnym 
momencie niektórzy obserwatorzy mieli dość dobrą widoczność gwiazdy, inni zaś -  
przechodzące akurat chmury... Sama gwiazda była trudno widoczna wizualnie, 
natomiast zaskakująco wyraźnie przy użyciu kamer CCD, i to już na ok. 20 min. 
przed zakryciem. Niestety, tylko kilku obserwatorom udało się uzyskać wartościowe 
wyniki. Są one przedstawione poniżej. Na stanowisku autora (obserwującego wraz z 
P.Matysem) nie tak daleko od stanowiska R.Fangora -  w czasie zakrycia gwiazdę 
przesłoniła chmura, a przed i po zakryciu widoczność była niezła... Gdyby jednak 
nawet chmury tej nie było, to i tak rejestracja nie byłaby udana, gdyż na mrozie
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zawiódł magnetowid. Jest to ostrzeżenie na przyszłość -  będący na zewnątrz 
magnetowid działał, ale ani odtwarzanie, ani nagrywanie nie było wykonywane. Na 
szczęście przyrządowi nic się nie stało i po przeniesieniu do ogrzewanego 
pomieszczenia odzyskał swoje właściwe zachowanie.
W sumie, ekspedycja ta okazała się wprawdzie częściowo tylko udana, jednak mimo 
to pierwszą udaną w ogóle w warunkach zimowych w Polsce.
Samotną próbę obserwacji podjął też W ojciech  B u rzyńsk i, który udał się z Czarnej 
Białostockiej do Ełku. Z uwagi na „lisią czapę” wokół Księżyca, udało mu się 
wyznaczyć tylko jeden moment -  odkrycia, będąc w odległości ok. 4.4 km od 
granicy.

WYNIKI OBSERWACJI ZAKRYCIA BRZEGOWEGO ZC 315

2 0 0 3 I 11 
Andrespol-Kurowice

STANOWISKA I OBSERWATORZY

Nr
stan.

X <P H Obserwator Teleskop Służba
czasu

1 19 38 04.5 51 43 32.9 220 Paweł Maksym Newton 110/875 
NEM

ERC+
magnet.

2 19 40 43.9 51 40 58.8 215 Artur Wrembel Maksutow 
150/1800 

Prow. elektr.
3 19 40 36.4 51 40 43.4 215 Wojciech Broczkowski Meade Schmidt- 

Cassegrain 
200/2000 

Prow. elektr 
Kamera CCD 

Tayama 0.001 lux

DCF 77 
inserter

4 1941 11.8 5140 04.5 205 Roman Fangor 
Paweł Łańcucki

NED
200/1000

DCF 77 
inserter

Współrzędne geograficzne w układzie ED 1950



Maj 2003 17

WYNIKI OBSERWACJI

N r D Zj. M om en t U w agi
stan . [km ] zan otow an y

U T
1 +2.41 D 15:39:01.4 P.E. 0.4 s uwzględnione w wyniku

F ok. 1 s później Dokładny moment przeoczony
2 -2.89 'D 15:41:15.0 Z powodu zachmurzenia gwiazdę widać

R 15:43 04.2 od 15:41:00 UT
Pomiędzy zjawiskami gwiazda 
okresami zanika.
Po drugim zjawisku gwiazda widoczna 
aż do końca nagrania (15:52)

3 -3.06 D 15:41:15.8 Składnik 1
D 15:41:16.0 Składnik 2
R 15:41:44.5 Oba składniki
D 15:41:47.8 Składnik 1
D 15:41:48.2 Składnik 2
R 15:41:49.3 Składnik 1
D 15:41:49.9 Składnik 1
R 15:41:53.0 Oba składniki
D 15:41:54.8 Oba składniki

4 -4.32 D 15:42:18.34 Składnik A
D 15:42.18:46 Składnik B (8.5 mag.)
R 15:42:19.18 Składnik B
R 15:42:19.30 Składnik A
D 15:42:19.42 Składnik A
D 15:42:19.58 Składnik B
R 15:42:47.26 Składnik B
R 15:42:47.34 Składnik A

D- odległość obserwatora od granicy teoretycznej z uwzględnieniem przesunięcia z powodu 

wysokości nad poziom morza.

Moment środka zakrycia dla zespołu obserwatorów : 15:42:00 UT
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2003 I 11
ZC 315

Minuty względem momentu centralnego

W yn ik i o b serw a cji n an iesion e na p rofil e fem eryd a ln y  w g W attsa . 
R ysu n ek  n ie od d aje  szczegó łów  zak ryw an ia  p oszczegó ln ych  sk ładn ik ów .
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M arek  Z a w ilsk i, L eszek  B en ed yk tow icz , A rtu r  W rem bel

B R Z E G O W E  Z A K R Y C IE  G W IA Z D Y  t | L eon is  
2003 IV  12 W ą g ro w iec  -  P ab ian ice  -  T u m lin
GRAZE OF r\ LEONIS

Na początku kwietnia 2003 r. możliwe były do obserwacji dwa kolejne zakrycia 
brzegowe. W niedzielę 6 kwietnia miało dojść do zakrycia gwiazdy ZC 688 (6.8 
mag.) przy małej fazie Księżyca (20+%). Stanowiska obserwacyjne zostały 
wyznaczone w zachodniej części Łodzi, w pobliżu rejonu, w jakim udanie 
obserwowano brzegówkę Aldebarana w r.1998.
W sobotę, 12 kwietnia nastąpiło następne zakrycie brzegowe, bodaj najlepsze w 
całym r.2003 -  gwiazdy t] Leonis (3.5 mag), wprawdzie przy dużej fazie Księżyca 
(79+%), ale przy ciemnym brzegu (CA 13°). Zakrycie dotyczyło znów gwiazdy 
podwójnej (4.6/4.6 mag., sep. 0.10"), w dodatku w tzw. rejonie Cassini’ego profilu 
Księżyca, a więc w bardzo słabo poznanym jego fragmencie (niepewne dane Wattsa). 
Stanowiska obserwacyjne rozlokowano tym razem w trzech rejonach kraju: koło 
Wągrowca (A .W rem b el -  grupa bydgoska), w Pabianicach (M .Z aw ilsk i, P .M atys, 
Z .W in k ler  -  w przewidywaniu obserwatorzy głównie z Łodzi i Warszawy) oraz w 
Tumlinie na ziemi kieleckiej (L .B en ed yk tow icz  -  dla grupy obserwatorów 
krakowskich).
Niestety, w przypadku pierwszego zjawiska akcje odwołano wobec pochmurnego 
nieba, silnego wiatru i opadów ... śniegu ! Za tydzień resztki zimy ustąpiły, a niebo 
wypogodziło się. Wszystkie trzy grupy zjawiły się więc na stanowiskach.

Grupa bydgoska dojechała do Wągrowca w ostatniej chwili, ale obserwacje udały się 
przy dobrej pogodzie na 4 stanowiskach.
Oto relacja A rtu ra  W rem bla .
„Do Łodzi nie przyjechaliśmy z powodu mojej próby w filharmonii i z tego samego 
powodu o mały włos spóźniłbym się na obserwacje koło Wągrowca. O godz. 20:35 
grałem jeszcze Pasję Janową Bacha. Wyjechaliśmy przed 21 razem z kolegą 
wiolonczelistą A n d rzejem  S ytym . Przed 22 kiedy do Wągrowca było jeszcze trochę, 
a Andrzejowi kończyło się paliwo pogodziłem się, z tym że nie 
zdążymy .Tankowanie wyglądało tak jak wymiana kół w Formule 1, stanowisko 
koledzy opisali nam przez komórkę. Dzięki pomocy Andrzeja i częściowemu 
podłączeniu sprzętu wcześniej nagranie rozpocząłem o 22:14 oczywiście jeszcze 
problemy z DCF-em teraz kolega spełniał rolę masztu. Obserwacja udała się ja 
stałem na drugim kilometrze od 22:22 do 22:24 miałem dużą górę przy wyjściu 
jeszcze mały szczyt w sumie 4 momenty. W ojciech  B roczk ow sk i stał na granicy i 
miał "miss", S ła w ek  S zczęśn iak  na pierwszym kilometrze zaobserwował 6 zjawisk 
(3 kilkusekundowe szczyty) na ostatnim stanowisku M arcin  G rzyb ow sk i widział 
tylko zakrycie.”
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W Pabianicach na około 2 tygodnie przed zjawiskiem przeprowadzono rekonesans i 
ustalono stanowiska wzdłuż ul.Kamiszewickiej i nieco dalej na zachód (P .M ak sym , 
M .Z aw ilsk i, Z .W in k ler). Stanowiska rozlokowano głównie przy budynkach 
mieszkalnych -  na podwórkach lub terenie przyległym, zapewniając zasilanie w 
energię elektryczną.
W dniu obserwacji w Pabianicach zjawili się obserwatorzy miejscowi, z Łodzi, 
Warszawy, a także z Gdańska i Czarnej Białostockiej (!), którym to należą się 
szczególne wyrazy podziękowania i podziwu. Pogoda nie była idealna (lekkie 
zamglenie nieba), ale utrudnienia z tego tytułu były praktycznie żadne. Dzięki 
wcześniejszemu zorganizowaniu stanowisk i bliskości dojazdu, obserwatorzy mogli 
rozmieścić się na stanowiskach jeszcze przed zapadnięciem zmroku, a pozostały czas 
wykorzystać na sprawdzenie sprzętu i relaks. Rekordowo krótkie zjawisko 
zarejestrowane przez J .W ila n d a  stanowi wydarzenie bez precedensu.
W Tumlinie zaś prócz osób z Krakowa, w obserwacjach wzięli udział koledzy ze 
Słowacji. Poniżej szczegółowa relacja L eszk a B en ed yk tow icza .

Z A K R Y C IE  B R Z E G O W E  ZC  1484 - T U M L IN

Zakrycie w Tumlinie pozostanie w mojej-organizatora pamięci dość długo. Wiąże się 
bowiem z niecodzienną historią przygotowywania obserwacji. Pod teren stanowisk 
wybrałem między innymi Tumlin pod Kielcami, gdzie 30 marca przeprowadziłem 
rekonesans. Starałem się skontaktować z dyrektorem miejscowego gimnazjum by 
uzyskać zezwolenie na założenie tutaj bazy. Pana dyrektora jednak nie było i 
skontaktowałem się z nim telefonicznie 1 kwietnia. Pan dyrektor, nauczyciel 
geografii szalenie się ucieszył z akcji jaką chcieliśmy w Tumlinie zorganizować, 
dopytując się co to jest za zjawisko, które nie będzie gdzie indziej widoczne.
W przeddzień obserwacji prognozy pogody były nie dobre i wydawało się, że z 
wyjazdu na obserwację ośrodek krakowski zrezygnuje. Prognozy były lepsze dla 
Polski płn.-zach. I nawet tam miałem przygotowane w GPS-sie rejony pod 
stanowiska. Jednak ostatecznie ekipa krakowsko-niepołomicka nie decydowała się 
jechać tak daleko.
Piękny krakowski poranek przyniósł jednak wspaniałe wieści. Pogoda zupełnie się 
przebudowała i miała być wg zapewnień Centrum Meteorologii Szybowcowej 
najlepsza właśnie w kieleckiem.
Natychmiast powiadomiłem kolegów polskich i słowackich o rozpoczęciu akcji 
„Tumlin”. Pierwsze 2 auta z Krakowa i Niepołomic wyruszyły w drogę o 14 -tej, ale 
doganiał ich w drodze trzeci samochód wiozący dalszych 2 obserwatorów. Słowacy 
mieli wyruszyć ok. 13-tej. W połowie drogi do Kielc na niebie przesuwały się 
niepokojące chmury, ale im bliżej tego miasta tym niebo było czystsze.
Ostatecznie po 16-tej zapukałem do drzwi dyrektora gimnazjum w Tumlinie, a ten 
zrobił wielkie oczy. Okazało się iż po mojej rozmowie 1 kwietnia przemyślał 
wszystko i przyjął za żart primaaprilisowy. Jednak bardzo się ucieszył, gdyż 
dodatkowo tego wieczoru miało się odbyć w szkole spotkanie Towarzystwa
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Przyjaciół Tumlina. Żona pana dyrektora zajęła się propagowaniem akcji 
obserwacyjnej w Tumlinie.
Obserwatorzy mieli sporo czasu do obserwacji więc zwiedzili staszicowską hutę w 
Samsonowie i obejrzeli słynny 1000-letni dąb Bartek w Zagnańsku. Obie te 
miejscowości były odległe od Tumlina o ok. 6 km.
W momencie gdy „Przjaciele Tumlina” mieli swoje spotkanie, my zakładaliśmy w 
szkole bazę w której miały się odbywać publiczne pokazy nieba. To zadanie zostało 
zlecone kolegom z obserwatorium w Niepołomicach i trzeba przyznać, że robotę 
mieli do samej niemal obserwacji zakrycia. W tym miejscu wielkie dzięki dla kol. 
K rzyszto fa  S ad k o  i Ł u kasza  C zum y.
Kiedy wszyscy stali już na swoich stanowiskach, nie było jeszcze Słowaków. 
Powiadomili nas telefonicznie, iż mają problemy z jednym z aut. Jednakże 
przyjechali na ok. pół godziny przed zjawiskiem i zdążyłem ich jeszcze umieścić na 
ich stanowiskach. Na swoim stanowisku zasiadłem na 5 minut przed obserwacją. 
Zjawisko przebiegało przy znakomicie czystym niebie. Zainteresowanie 
mieszkańców było duże. Ci co wracali z pokazów nieba pod szkołą, mogli jeszcze 
raz popatrzeć na niebo poprzez instrumenty, które były rozmieszczone w innych 
miejscach Tumlina. Niezwykle gościnny dyrektor pan S tan isław  T yb u rczy  z żoną 
ugościli nas wszystkich przed północą, kawą, herbatą, wiejską kiełbasą, paluszkami i 
napojami owocowymi. My mogliśmy mu się zrewanżować jedynie zaproszeniem do 
obserwatoriów w Krakowie i Niepołomicach. Ostatecznie do domów trafiliśmy ok. 3- 
ciej nad ranem.
Co do wyników obserwacji, są one przedstawione poniżej. Stanowiska były 
rozmieszczone wg. efemerydy Riedla z uwzględnieniem kiedyś wykonanych w tym 
rejonie Księżyca obserwacji standardowych. I to było zgubne dla pierwszych 4 
stanowisk, które nie stwierdziły zakrycia. Księżyc „zaczynał” się niżej niż to 
przewidywał profil Watts’a, ale dość zgodnie z wykonaną tu kiedyś obserwacją 
brzegową. Tak więc nasze wyniki potwierdziły te wcześniejsze kontakty brzegowe i 
obniżenie profilu. Dzięki tym 4-rem pechowym stanowiskom można dobrze 
wyznaczyć szerokość ekliptyczną Księżyca.
Daje się zauważyć brak wyników na niektórych stanowiskach „słowackich”. Chyba 
nie wszyscy zdążyli rozwinąć sprzęt. Poniżej zamieszczony profil., zaś wykaz 
stanowisk i obserwatorów oraz uzyskane kontakty czytelnicy znajdą w części 
zbiorczej.
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20:29:16,65 UTC

Zbiorcze wyniki obserwacji dla trzech grup obserwacyjnych przedstawiono 
poniżej. Na załączonym wykresie pokazano uzyskane wyniki, nanosząc je na 
wspólny wykres, którego odniesieniem była projekcja profilu dla Pabianic. Punkty, 
oznaczające zanotowane momenty układają się dla poszczególnych stanowisk w 
Pabianicach wzdłuż linii poziomych. Dla pozostałych dwóch rejonów podobne 
punkty leżą na liniach skośnych, a wynika to z różnic w kątach pozycyjnych zjawiska 
: w Wągrowcu kąt ten był o 0.42° mniejszy, a w Tumlinie o 0.24° większy, niż w 
Pabianicach. Dlatego też przesunięciu w kącie pozycyjnym w Wągrowcu odpowiada 
przekoszenie o 22.5° w prawo w dół, a w Tumlinie -  13.3° w prawo w górę, o ile 
obserwacje w tych dwóch miejscowościach mają być naniesione na odwzorowanie 
odpowiednie dla Pabianic. Oprócz tego zmianie kąta pozycyjnego odpowiada 
proporcjonalne przesunięcie w kierunku poziomym (na osi czasu), a także niewielkie 
przesunięcie w kierunku pionowym, wynikające z zakrzywienia powierzchni 
Księżyca.
Wszystkie niezbędne przeliczenia wykonano przy pomocy własnego programu 
komputerowego, a następnie wyniki przeliczeń przeniesiono do programu 
GRAPHER, którym sporządzono końcowy wykres.
Zwraca uwagę dobra zgodność wyników otrzymanych przez niezależnych 
obserwatorów i zespoły. Widoczna jest też nie najlepsza zgodność z efemerydą, a 
szczególnie obniżenie się profilu w jego górnej części. Przez to szereg obserwatorów 
nie zanotowało żadnych zjawisk.
Podwójność gwiazdy objawiała się zwykle nieraptownością zakryć i odkryć. W kilku 
przypadkach udało się zanotować kontakty obu składników oraz odkrycia tylko 
jednego z nich.
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W sumie obserwacja ta okazała się jedną z najbardziej wartościowych, 
jakie udało się przeprowadzić siłami SOPiZ.
Wnioski uzupełniające znane już zasady organizacji obserwacji 
brzegówek:

• w organizacji obserwacji zakryć brzegowych należy być cierpliwym, 
a następnie bezwzględnie wykorzystywać okazję

• dbać o szczegóły organizacyjne, w szczególności o właściwe 
rozmieszczanie stanowisk, a także o odpowiednio wczesny przyjazd 
na wyznaczone stanowiska

• dbać o sprzęt i jego sprawność, wcześniej zaplanować metodykę 
obserwacji, w tym rejestracji momentów,. Zwracać uwagę na 
niekorzystne warunki, np. mróz
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WYNIKI OBSERWACJI ZAKRYCIA BRZEGOWEGO 
ZC 1484 (ti Leonis) 2003 IV 12 

Pabianice
STANOWISKA I OBSERWATORZY

Lp
Nr

stan.
X <P

H Obserwatorzy Teleskop
Służba czasu

Układ ED 1950
1 1 19 19 38.6 51 39 47.9 196 Zygmunt Winkler MTO 100/1000 

AM
DCF 77 
stoper

2 2 19 19 28.5 51 39 49.0 194 Piotr Badowski CED 150/1800 DCF77
inserter

3 3 19 19 11.8 51 39 41.3 193 Janusz Wiland 
Michał Wiland 

Agnieszka Wilińska 
Iza Kowalska 
Marek Więcek

MIKRON TN 
122/630 NEM 
Kamera CCD 
Watec 902H

DCF 77 
inserter

4 4 19 18 54.8 51 39 34.7 191 Roman Fangor 
Mirosław Dembek

Mizar 110/700 
NEM

+ kamera CCD

DCF 77 
inserter

5 5a 19 18 38,2 51 39 34,3 190 Wojciech Burzyński MTO 100/1000 
AM

DCF 77 
stoper 

dyktafon
6 5 19 18 32.7 51 39 27.1 190 Marek Zawilski 

Paweł Matys
Caasgegrain 

150/2250 
kamera CCD 
Watec 902H

DCF77
inserter

dyktafon

7 6 19 18 06.4 51 39 21.2 190 Mieczysław Borkowski Refraktor Zeiss 
100/1000 

RED
8 7a 19 17 56.9 51 3921.1 190 Jerzy Skowroński 

Stanisław Ogrodniczak
MTO 100/1000 

AM
DCF77
stoper

9 • 7 19 17 40.9 51 39 23.6 190 Sławomir Kruczkowski Vixen 114/900 
NED

Kamera CCD

DCF77
inserter

10 8b 19 17 21.6 51 39 27.9 185 Andrzej Gołębiewski 
Andrzej Mikiel 

Krzysztof Wiśnioch

NAM 150/900 CDF77
magnetofon

11 8a 19 17 30.5 51 39 22.3 185 Paweł Maksym 
Łukasz Wieteska

NEM 110/805 
NEM 90/900

DCF77
dyktafon

12 8 19 17 10.4 51 39 27.1 185 Marcin Górko MTO 100/1000 
AM

DCF 77 
stoper
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WYNIKI OBSERWACJI

Lp D
[km]

Nr
stan.

Zj. Moment
UT

Uwagi

1 +0.10 1 miss - Do zakrycia na pewno nie doszło
2 -0.01 2 miss - Do zakrycia na pewno nie doszło
3 -0.40 3 D 20:26:53.35 Poziom 25% jasności/ 25% brightness level

R 20:26:55.36 Składnik B/ component B
D 20:26:55.40 Składnik B/ component B
R 20:26 55.44 Składnik AJ  component A

4 -0.77 4 D 20:26:24.58-24.70 Początek i koniec zakrycia/ beginning-end
R 20:26:31.06-31.14 Początek i koniec odkrycia/ beginning-end
D 20:26:31.34-31.42 Początek i koniec zakrycia/ beginning-end
R 20:26 35.02-35.14 Początek i koniec odkrycia/ beginning-end
B 20:26 36.18-36.26 Początek i koniec przygaśnięcia/ beginning-end
D 20:26:36.50-36.58 Początek i koniec zakrycia/ beginning-end
R 20:2637.46-37.58 Początek i koniec odkrycia/ beginning-end
D 20:26:45.78-46.02 Początek i koniec zakrycia/ beginning-end
R 20:26 46.74-46.94 Początek i koniec odkrycia/ beginning-end
D 20:26:49.70-49.82 Początek i koniec zakrycia/ beginning-end
R 20:27:16.78 Raptowne/ instantaneous

5 -0.98 5a D 20:26:08.9 Znikanie przez 0.15 s/ for 0.15 sec
F 20:27:02 Niepewne +1 s/ not sure+lsec
R 20:27:20.2
D 20:27:21.5 Raptowne/ instantaneous
R 20:27:25.5

6 -1.22 5 D 20:26:05.05-05.17 Początek i koniec zakrycia/ beginning-end
R 20:27:26.77 Raptowne/ instantaneous

7 -1.69 6 D 20:25:55.11-55.15 Początek i koniec zakrycia/ beginning-end
R 20:27:37.23-37.35 Początek i koniec odkrycia/ beginning-end
D 20:27:39.47-39.51 Początek i koniec zakrycia/ beginning-end
R 20:27:41.99 Raptowne/ instantaneous

8 -1.81 7a D 20:25:54.3
R 20:27:44.3
D 20:27:48.5
R 20:27:49.4
D 20:27:49.9 Niepewny moment/ timing uncertain
R 20:27:55.4

9 -1.95 7 D 20:25:51.95
R 20:27:56.57
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10 -2.09 8b D
R
D
R

20:25:25.6
20:25:28.0
20:25:50.3
20:27:59.3

A.Gołębiewski

Przerwa w obserwacji/pause 20:26:29-20:27:17

11 -2.09 8b D 20:25:25.7 A.Mikiel
R 20:25:28.0
D 20:25:50.3
R 20:27:59.7

12 -2.11 8a D 20:25:25.3
R 20:25:28.9 Nie raptowne/ not instantaneous
D 20:25:50.2
R ? Moment nie do odczytania/ not readable
D 20:26:34.7
R 20:26:37.4
B 20:27:26.4? Niepwene/ not surę

13 -2.39 8 ? ? Wyniki zagubione/ Results Iost
Zauważono 4 kontakty/Four contacts seen
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Wągrowiec
STANOWISKA I OBSERWATORZY

Stn. X _______$_______ H Obserwator Teleskop Sł.czasu
1 17 10 01.2 52 47 10.2 80 Wojciech

Broczkowski
S-C 20/200 

+CCD
DCF77

2 17 09 36.05 52 46 40.2 80 Sławomir
Szczęśniak

N 150/900 DCF77

3 17 09 05.6 52 46 10.15 80 Artur Wrembel M 150/1800 
+CCD

DCF77

4 17 08 17.4 52 45 21.2 80 Marcin
Grzybowski

R 60/700 DCF77 + 
stoper

WYNIKI OBSERWACJI

Stn. D
[km]

Zj- Moment
UT

1 +0.47 miss -

2 -0.54 D 20:22:57.8
R 20:23:00.3
D 20:23:14.7
R 20:23:15.7
D 20:23:16.8
R 20:23:20.0

3 -1.62 D 20:22:11.2-11.4
R 20:23:50.3
D 20:23:53.5
R 20:24:02.5- 02.8

4 -3.41 D 20:21:25.2
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Tumlin
STANOWISKA I OBSERWATORZY

Stn. X H Obserwator Teleskop Sl.czasu
1 20 35 22.9

___
50 58 10.3 318 Danuta

Benedyktowicz
Izabela

Benedyktowicz

R 67/800 DCF77+
stoper

2 20 35 16.3 50 58 07.4 325 Andrzej Janus R 100/1000 DCF77+
stoper

3 20 35 11.2 50 58 04.0 330 Janusz Ślusarczyk TN 110/800 DCF77+
stoper

4 20 35 14.2 50 57 57.3 352 Krzysztof Sadko 
Łukasz Czuma

Meniskas 
180/1800 

Kamera CCD

DCF77 + 
inserter

5 20 35 05.5 50 57 55.4 335
6 20 35 04.6 50 57 50.6 318 Leszek

Benedyktowicz
R 100/1000 

Kamera CCD
DCF77 + 
inserter

7 20 34 58.7 50 57 46.0 312 Ivan Majchovic Tel. 25/70 stoper
8 20 34 55.8 50 57 38.0 320 Miroslav Gmja Tel. 58/800 stoper
9 20 34 48.7 50 57 32.9 325
10 20 34 42.9 50 57 23.9 322 Jaroslav Gerbos R 90/1000 DCF77+

stoper
11 20 34 37.6 50 57 17.5 322
12 20 34 32.2 50 57 09.1 327 Pavol Rapavy Tel. 80/840 DCF77+

stoper
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WYNIKI OBSERWACJI

Nr
stan

D
[km]

Zj. Moment
UT

Uwagi

1 +0.11 miss - -

2 -0.03 miss - -

3 -0.17 miss - -

4 -0.27 miss - -

5 -0.44 • " Brak jakichkolwiek wyników/ no results

6 -0.58 D 20:28:49.8
F 20:28:51.4
R 20:28:52.1
D 20:28:52.9
R 20:28:54.6
D 20:28:56.3
R 20:28:58.5
D 20:29:15.2
R 20:29:20.9
D 20:29:21.5
R 20:29:22.0
B 20:29:34.3 częściowe przygaśnięcie
R 20:29:34.9
B 20:29:37.1 częściowe przygaśnięcie
R 20:29:38.8

7 -0.77 D - Nie zarejestrowano/not registered
R 20:29:03.13
D 20:29:10.13
R 20:29:41.64

8 -0.98 - - Zarejestrowano jedynie interwał czasu D-R równy 74.9 s
Only duration of the event between D and R timed as 74.9 sec

9 -1.19 _ Brak jakichkolwiek wyników/ no results

10 -1.47 D 20:28:20.3
R 20:29:52.4

11 -1.69 ~ Brak jakichkolwiek wyników/ no results

12 -1.95 D - Nie zarejestrowano/not registered
R 20:27:59.3
D 20:28:13.5
R 20:30:08.5
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M a rek  Z a w ilsk i - Ł ó d ź
Przejście Merkurego przed tarczą Słońca 2003 V 7 
Podsumowanie obserwacji zjawiska
Transit ofMercury on May 7, 2003. Summary o f observations.

To piękne zjawisko było, dzięki łaskawości pogody, widoczne praktycznie w 
całym kraju, chociaż najczęściej przy lekko zachmurzonym lub zamglonym niebie. 
Poniżej efemeryda zjawiska oraz kilka fotografii.

Majowe przejścia Merkurego przed tarczą Słońca w XXI wieku. 
Linie jasne oznaczają pozycje Merkurego niewidoczne z Polski.
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Fot. Roman Fangor -  Warszawa 
Merkury ponad plamą słoneczną

Fot. Bartłomiej Okonek -  Warszawa 
Merkury zamierza opuścić tarczę słoneczną
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Zdjęcie z Obserwatorium La Palma 
Merkury na tle granulacji fotosfery

Kompozycja ze zdjęć z satelity SOHO
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Z a ćm ien ie  K sięży ca  2003  V  16/ Lunar eclipse on May 16,2003

Z powodu niezbyt dobrej pogody obserwacje zaćmienia częściowego 
powiodły się jedynie w niektórych rejonach kraju.
Zamieszczamy zdjęcia, jakie wykonał w Gdańsku S ła w o m ir  
K ru czk ow sk i.
Obszerną relacje nadesłał także P io tr  O sso w sk i z Ostrowa Wkp., gdzie 
zaćmienie było widoczne przy bardzo dobrej pogodzie.
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C zęśc io w e  za ćm ien ie  S ło ń ca  31 m aja  2003
Partial solar eclipse on May 31, 2003

Zaćmienie było widoczne w dość dobrych warunkach pogodowych, stwarzając 
okazję do wykonania wielu zdjęć i nagrań video.
Poniżej kilka fotografii autora .
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SUMMARY

Two successful grazes : on January 11 andApril 12, 2003 have been descńbed.
In both cases double stares were occulted causing multiple events. In the second 
case, the ephemeridal lunar profde appeared far oftruth showing a distinct Southern 
shift. That caused missings for many observers o f the third expedition at 
Tumlin.
The transit o f Mercury on May 7 was observed in Poland in ąuite good 
conditions. The sky was covered, however, by thin clouds ofmist.
The lunar eclipse on May 16 was seen in some places in Poland only 
because o f rainy weather. Some photos madę by S.Kruczkowski at Gdańsk 
are presented.
The big partial solar eclipse on May 31 was observed in ąuite good 
weather conditions. Look at some ofthe pictures madę during the event.



SEKCJA OBSERWACJI POZYCJI I ZAKRYĆ 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Sekcja istnieje od 1979 r.

Działalność Sekcji obejmuje :

1. Obserwacje pozycyjne planetoid i komet
2. Obserwacje zjawisk zakryciowych :
• gwiazd przez ciała Układu Słonecznego, w tym zwłaszcza przez Księżyc i 

planetoidy
• wzajemnych zakryć ciał Układu Słonecznego, w tym przejść planet dolnych 

przed tarczą Słońca, zaćmień Słońca i Księżyca

Sekcja skupia osoby, zainteresowane wykonywaniem wymienionych 
obserwacji, a także prowadzeniem prac obliczeniowych, związanych z tymi 
zjawiskami.

Sekcja udziela pomocy obserwatorom w zakresie :
• rozprowadzania efemeryd zjawisk
• metodyki obserwacji
• konstruowania przyrządów obserwacyjnych
• publikowania wyników obserwacji w czasopismach krajowych i 

zagranicznych

Siedzibą Sekcji jest Łódź, Oddział Łódzki PTMA, Planetarium i Obserwatorium 
m.Łodzi, ul.Pomorska 16, 91-416 Łódź.

Sekcja wydaje kilka razy do roku własne „Materiały SOPiZ”, zawierające prace 
własne członków i informacje bieżące.

Raz do roku odbywają się 2-3 dniowe seminaria Sekcji z udziałem większości 
członków, poświęcone wymianie doświadczeń i ustalaniu programu pracy na 
następny okres.

Nowowstępujący do Sekcji przechodzą „staż kandydacki”. Po wykonaniu 
wartościowych obserwacji i dalszym aktywnym udziale w pracach Sekcji stają 
się jej pełnoprawnymi członkami.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków członka Sekcji a także zasady 
organizacji Sekcji wynikają z „Regulaminu Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć 
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii”.


