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Sekcja Obserwatorów Komet (SOK) została powołana do życia przez Walny Zjazd PTMA 
w Grudziądzu w 1989 r. Według uchwalonego wtedy regulaminu cele Sekcji są następujące .

a) prowadzenie skoordynowanych obserwacji wszystkich komet dostępnych 
amatorskim sprzętem, pojawiających się na naszym niebie,

b) opracowywanie wyników obserwacji i publikowanie ich na łamach „Uranii”,
c) udostępnianie surowych wyników obserwacji społeczności astronomicznej.

Mówiąc inaczej sens istnienia Sekcji polega na zaopatrywaniu jej członków w mapki zawiera
jące jasność gwiazd porównania, umożliwiające wykonywanie ocen jasności komet. Wyniki 
pracy Sekcji są przesyłane do Smithonian Astrophysical Observatory i publikowane w międzyna
rodowym archiwum danych kometarnych, jakim jest pismo International Comet Quarterly (ICQ).

Pierwotnie siedzibą Sekcji był Toruń, od 1994 roku jest nią Kraków. Koordynatorami działań 
SOK są: dr Tomasz Ściężor oraz Janusz Płeszka. Sekcja wydaje nieperiodyczny biuletyn „Kome- 
ciarz”, zawierający opracowania obserwacji, artykuły przeglądowe i materiały obserwacyjne.

Warunkiem należenia do Sekcji jest członkostwo w PTMA. Roczna składka członkowska 
w SOK-u wynosi 20 zł, w ramach tej kwoty członek otrzymuje przynajmniej trzy egzemplarze biu
letynu „Komeciarz” rocznie, może także uczestniczyć w konferencjach i wyprawach organizowa
nych przez Sekcję.

Biuletyn redaguje zespół w składzie: 
dr Tomasz Ściężor 

Janusz Płeszka

Opiekun Naukowy Sekcji Obserwatorów Komet: 
dr hab. Michał Ostrowski

Adres Sekcji: 
SOK PTMA 

ul.Św.Tomasza 30/8 
31-027 Kraków

Strona WWW\ http://www.oa.uj.edu.pl/~ptma/sok.html 
Adres e-mail: SOK@vistula.wis.pk.edu.pl
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Szanowni SOK-iści i drogie SOK-istki!

Rok 1999 jest jubileuszowym, dziesiątym rokiem działalności naszej Sekcji. W tym czasie ob
serwowaliśmy wspólnie wiele komet, przeżywaliśmy niezapomniane chwile w blasku komet Hy- 
akutake i Hale’a-Boppa! O tym zresztą w kolejnym numerze przypomni nam artykuł naszego kole
gi, Jarosława Bandurowskiego. Tak więc najwyższy czas, aby uporządkować nieco naszą działal
ność. Pragniemy, aby nasi członkowie wiedzieli, że ich składka nie idzie na marne. Przede wszyst
kim sprawa „Komeciarza”. Biuletyn nasz nieco „poważnieje” . Będą ukazywały się trzy „regularne” 
numery rocznie: wiosenny, letnio-jesienny i zimowy. Oczywiście, liczymy na to, że komety zmuszą 
nas do wydawania numerów „nadzwyczajnych” !

Druga sprawa: zgodnie z życzeniem wielu członków organizujemy ZJAZD SOK-u!
Odbędzie się on w Krakowie. Proponowany termin zjazdu: 16-17 październik 1999.
Członkowie SOK mogą brać udział w zjeździe w ramach składki, inne osoby po uiszczeniu 

opłaty konferencyjnej w wysokości 15 zł. Jeśli chodzi o noclegi, to jesteśmy w stanie zorganizować 
nocleg w warunkach „schroniskowych” dla pewnej grupy osób z własnymi śpiworami. Zresztą spo
sób organizacji zależy od ilości chętnych. Prosimy o listowne zgłoszenia udziału w Zjeździe w ter
minie do końca marca, wraz z sugerowanym sposobem noclegu. W ramach Zjazdu przewidujemy 
kilka odczytów zaproszonych (a znanych) gości, oraz sesję zdjęciowo-plakatową. Tak więc prosimy 
przy okazji zgłoszenia o ewentualne podanie chęci przedstawienia plakatu/zdjęć, ewentualnie wy
głoszenia referatu. Możliwe jest także zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego UJ „Fort Ska
ła” w Krakowie.

Trzecia sprawa: Między innymi w związku z serią „wpadek” z zeszłego roku, gdy komety, które 
nie miały przekroczyć 1 l m, osiągały 7m, od niniejszego „Komeciarza” publikujemy także mapki dla 
komet słabszych, do 1 l m. Zresztą, jak pokazuje artykuł wstępny kolegi Janusza Płeszki, ich obser
wacja w warunkach amatorskich wcale nie jest niemożliwa. W związku jednak z dużym „tłokiem” 
gwiazd na takich mapkach, w tym przypadku nie będą na nich zaznaczane jasności gwiazd porów
nania. Sposób podawania jasności komety w tym przypadku podany jest przy akcji „C/1998M5 
(LINEAR)” . Dla komet jaśniejszych od 9m utrzymany zostanie „stary” system mapek.

Ponadto „Komeciarz” zostaje podzielony na standardowe działy: Artykuły SOK , Opracowania 
SOK , SOK obserwuje. W przyszłości wprowadzimy także dział Listy od SOK-istów, ewentualnie 
inne.

Na końcu każdego numeru „Komeciarza” będziemy załączać formularz wraz z opisem.

Życząc owocnych obserwacji, koordynatorzy SOK,
Tomasz Sciężor
Janusz Płeszka



Artykuły SOK

Janusz Płeszka -  Kraków

Jak obserwować słabe komety?

Od wielu lat wśród obserwatorów komet istnieje przekonanie o niemożności obserwacji komet 
słabszych od ok. 10m amatorskim sprzętem.

Jako obserwator i koordynator SOK postanowiłem gruntownie zbadać tę kwestię w praktyce.
Od wakacji poświęciłem kilkadziesiąt godzin na obserwację słabych komet, aby sprawdzić, ja

kim sprzętem i w jakich warunkach są osiągalne na niebie.
Za „króliki doświadczalne” posłużyły komety:

21P/Giacobini-Zinner, C/1998K5 (LINEAR), C/1998M5 (LINEAR), C/1998U5 (LINEAR), 
52P/Harrington-AbeIl oraz C/1997J2 (Meunier-Dupouy)1. Sprzęt, którym się posłużyłem, to. 
lornetka 20x60 na statywie, lorneta „Binar-Somet” 25x100, lorneta „Binar” 20x110, teleskop Mak- 
sutowa-Cassegraina 150/1500, teleskop Schmidta-Cassegraina 200/2000, teleskop Maksutowa- 
Cassegraina 350/3500 oraz teleskop Newtona 250/1250.

Co wykazywały obserwacje?
1. Większość słabych komet ma stosunkowo małe rozmiary kątowe na niebie od kilkunastu se

kund do kilku minut kątowych,
2. Część słabych komet jest prawie gwiazdopodobna (średnica kątowa mniejsza od 10”),
3. Niektóre słabe komety są bardzo rozmyte i o małej jasności powierzchniowej.

W tabeli na str.6 opisałem metody obserwacji tych wyszczególnionych klas komet w warunkach 
podmiejskiego nieba oraz z dala od miasta. Poniżej natomiast podaję:

Zalecana metodologie postępowania przy obserwacjach

1. Wybierz miejsce obserwacji jak najdalej od świateł miasta, około kilkanaście kilometrów od 
małego i średniego miasta i przynajmniej 30-40 km od dużych aglomeracji miejskich.
Odjedź od miasta w tym kierunku, w którym planujesz obserwować kometę.

2. Na obserwację wybieraj się zawsze dobrze przygotowany, w domu wcześniej sprawdź położe
nie komety na mapce i zapamiętaj, gdzie jej szukać na niebie, niedaleko jakiejś gwiazdy wi
doczne gołym okiem2.

3. Bądź na miejscu obserwacji przynajmniej godzinę wcześniej, aby spokojnie ustawić teleskop, 
odnaleźć okolicę komety, oraz, co najważniejsze, uzyskać pełną adaptację oczu do ciemności, 
co jest możliwe po około godzinie przebywania pod ciemnym niebem. W dzień unikaj dłuższej 
pracy przy komputerze oraz jasnego słonecznego światła, bądź wypoczęty przed obserwacją3.

4. Obserwuj tylko przy dobrej pogodzie i czystym niebie w bezksiężycowe noce, jeśli widoczne są 
chmury typu cirrus lub jest mglisto lepiej zrezygnować z obserwacji.

5. Zasłoń się od widocznych w okolicy źródeł światła i zajmij wygodną pozycję siedzącą przy 
teleskopie, jeżeli kometa znajduje się wysoko na niebie, a używasz teleskopów typu Cassegrain 
lub refraktorów4, stosuj okularową nakładkę kątową, nie odginaj głowy do tyłu.

6. Podczas uzyskiwania adaptacji odszukaj teleskopem planowe położenie komety na niebie.
7. Sprawdź jeszcze raz, czy układ gwiazd zgadza się z mapką -  o pomyłkę bardzo łatwo!

1 Obserwacje tych komet zostały omówione w artykule „Komety 1998 roku” w niniejszym numerze „Komeciarza”
2 Można wcześniej „rozpoznać teren” na niebie obserwując go z domu. Komety można nie zobaczyć, lecz potem z 
łatwością znajdziemy interesujące nas miejsce na niebie.
3 Nie zaleca się także picia kawy i palenia papierosów przed obserwacją.
4 Źrenica wyjściowa z tylu teleskopu.
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Artykuły SOK

8. Teraz, po uzyskaniu pełnej adaptacji (do czytania mapek używaj minimalnego czerwonego 
oświetlenia, jakie dają latarki na diodę LED), spróbuj dostrzec kometę.

9. Próbę ponów kilkakrotnie w minutowych odstępach, zostawiając teleskop tak, aby pierwszym 
spojrzeniem po minucie znaleźć kometę w pobliżu środka pola widzenia.

10. W razie niepowodzenia zastosuj metodę zerkania, polegającą na patrzeniu trochę z boku, aby 
obraz komety padł na boczną, czulszą część siatkówki oka.

11. Jeśli dalej nie widzisz komety, a pole okularu jest jasne, to zwiększ powiększenie i spróbuj po
nownie.

12. Lekko porusz teleskopem, a kometa może „wyłoni się” z tła.
13. Możliwe, że pozycja komety odbiega od efemerydy, poszukaj jej do około 2° od przewidywanej 

pozycji.
14. Pamiętaj, że słabych komet jest sporo na niebie, i na noc obserwacyjną zaplanuj obserwację 

tych, które są w miarę wysoko i po ciemniejszej stronie nieboskłonu.
15. Sprawdzaj komety nawet takie, których jasność ma być znacznie mniejsza od zasięgu twojego 

teleskopu (lornetki), gdyż komety często wybuchają i stają się dostępne dla Twojego sprzętu 
obserwacyjnego1.

16. Pamiętaj, że kometa może mieć średnicę od kilku sekund do kilkunastu minut łuku, bądź na to 
przygotowany.

Uwagi o sprzęcie:

Do obserwacji komet zwartych do danej jasności, poza miastem, wystarczają:

-  lornetka 20x60, refraktor 080 mm, reflektor 01OOmm (np. MT01000): komety do 10"'
-  lornetka 20x80, refraktor 0100 mm, reflektor 0125mm: komety do 1 l m
-  lornetka 25x100, refraktor 0125 mm, reflektor 0 1 50mm: komety do 12m
-  lorneta 30x150, refraktor 0180 mm, reflektor 025Omm: komety do 13m
-  refraktor 0250 mm, reflektor 035Omm: komety do 14m

Zasięg dla komety mocno rozmytych zazwyczaj przy ciemnym tle nieba zazwyczaj się zmniej
sza o magnitudo(czyli np. w pierwszym przypadku do 9"1)!

Przy kometach rozmytych bardzo ważne jest, aby teleskop dawał czysty, kontrastowy obraz, 
czyli miał czyste, dobrze pokryte lustra i dobre, czyste okulary.

Przy zwartych kometach teleskop powinien mieć dość dokładne lustra ze względu na stosowane 
większe powiększenia.

Przy gwiazdopodobnych kometach teleskop musi mieć wysokiej klasy lustra i doskonałe okula
ry, aby idealnie punktowe gwiazdy dały się odróżnić od minimalnie rozmytej komety przy dużych 
powiększeniach.
Jeśli podsumujemy wszystkie te warunki widzimy, że nasz teleskop powinien mieć bardzo dokład
ne lustra, dokładnie dopolerowane i dobrze pokryte oraz dobrą optykę okularową, co zapewni nam 
sukces przy obserwacjach słabych komet.

1 Patrz opracowanie „Komety 1998 roku” w niniejszym „Komeciarzu”
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Opracowania SOK

Tomasz Ściężor -  Kraków

Komety 1998 roku

Na wiosnę 1998 roku obserwowaliśmy dwie komety: 55P/Tempel-Tuttle oraz 103P/Hartley2. 
Opracowanie obserwacji tych komet zostało podane w Komeciarzu Nr. 10 (3/1998).

Pozostałe komety w minionym roku powinny pozostawać, według przewidywań, poza zasięgiem 
sprzętu obserwacyjnego polskich miłośników astronomii. Dopiero pod koniec roku ogłoszono akcję 
obserwacyjną dla komety krótkookresowej 21P/Giacobini-Zinner. Niemniej jednak kilka innych 
komet było obserwowanych przez niektórych obserwatorów SOK, a niektóre z nich sprawiło nawet 
niespodziankę. W dalszym ciągu opracowania przedstawiono opracowanie nadesłanych obserwacji. 
W związku z małą ilością obserwacji rodzimych wykorzystano także obserwacje z archiwum Inter
national Comet Quarterly (ICQ), głównie wykonane przez członków British Amateur Astronomers 
Society (BAAS). Na przedstawionych wykresach obserwacje członków SOK oznaczone są sym
bolami otwartymi. Przewidywana krzywa jasności komety podana jest linią przerywaną, dopaso
wana krzywa obserwowanej jasności linią ciągłą.

Poniższa tabelka podaje elementy orbit opisywanych komet (elementy kątowe podane dla epoki 
2000 .0 ] :

Nazwa  i  o z n a c z e n i e To q e i CO O
Meunier-Dupouy 

(C/1997 J2)
1 0 . 5 7 2 I I I 1998 3 . 0 5 1 1 . 0 0 2 9 1 . 2 3 9 1 2 2 . 7 0 4 1 4 8 . 8 5 0

S t o n e h o n s e  
(C/1998 HI)

1 4 . 4 0 9 IV 1998 1 . 4 8 7 0 . 9 9 8 1 0 4 . 6 9 4 1 . 3 1 6 2 2 2 . 1 1 4

LINEAR 
(C/1998 K5)

1 7 . 4 3 8 V I I 1998 0 . 9 6 3 0 . 9 8 7 9 . 9 2 8 9 9 . 4 4 7 2 1 1 . 1 1 7

Williama 
(C/1998 PI)

1 7 . 8 5 3 X 1998 1 . 1 4 7 1 . 0 0 0 1 4 5 . 7 2 9 2 9 4 . 4 8 3 1 5 6 . 3 7 6

P/Giacobini-Zinner
(21P)

2 1 . 3 1 4 XI 1998 1 . 0 3 3 0 . 7 0 6 3 1 . 8 5 9 1 7 2 . 5 4 0 1 9 5 . 3 9 9

LINEAR 
(C/1998 U5)

2 1 . 8 3 1 X I I 1998 1 . 2 3 6 0 . 9 8 5 1 3 1 . 7 5 3 5 1 . 1 8 3 6 6 . 6 4 2

LINEAR 
(C/1998 M5)

2 4 . 5 7 5 I 1999 1 . 7 4 2 0 . 9 9 6 8 2 . 2 2 8 1 0 1 . 2 8 8 3 3 3 . 3 7 6

P/Harrington-Abell 
(52P)

2 7 . 8 7 7 I 1999 1 . 7 5 6 0 . 5 4 3 1 0 . 2 1 9 1 3 8 . 9 0 0 3 3 7 . 2 8 8

Jäger 
(P/1998 U3)

1 0 . 0 1 7 I I I 1999 2 . 1 3 4 0 . 6 4 8 1 9 . 1 4 1 1 8 0 . 8 6 2 3 0 3 . 5 4 9

gdzie: To -  moment przejścia przez peryhelium, 
q -  odległość peryhelium [j a ], 
e -  mimośród,
i -  nachylenie płaszczyzny orbity do ekliptyki,

© -  długość peryhelium,
Q -  długość węzła wstępującego orbity.

Dla wszystkich powyższych komet sporządzono wykresy zmienności jasności komety w czasie.
W celu uchwycenia ogólnego sensu zmian blasku oczyszczono krzywe blasku z fałszującego 

wpływu zmiennej odległości komet od Ziemi. Polega to na odjęciu od obserwowanej jasności 
otoczki pięciokrotnego logarytmu odległości kometa-Ziemia, wyrażonej w jednostkach astrono
micznych. Ten zabieg ma sens taki, jak gdyby pomiary jasności danej komety byłyby przeprowa
dzane w stałej odległości 1 j a. od niej. Dla wszystkich komet otrzymaną zależność dopasowywano 
do klasycznej formuły:
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m = H0 + 51og A + 2.5n log r 

gdzie:
m — jasność obserwowana,
Ho — jasność absolutna (1 j a. od Słońca i 1 j a. od Ziemi), 
A —  odległość od Ziemi 
r —  odległość od Słońca 
n —  czynnik określający aktywność komety,

Poniżej zostaną omówione szczegółowo wszystkie powyższe komety.

Kometa C/1997J2 (Meunier-Dupouy)

Kometa została odkryta przez Michela Meuniera (Arbonne la Foret, Francja) 7 maja 1997 w 
trakcie obserwacji komety C/1997J1 (Mueller). W momencie odkrycia kometa znajdowała się zale
dwie 6’ na południowy zachód od komety Muellera! W rzeczywistości komety te nie mają ze sobą 
nic wspólnego, a ich orbity różnią się całkowicie! Jest to kolejny przykłąd roli przypadku w astro
nomii. Odkrycia dokonano przy pomocy kamery CCD podłączonej do teleskopu o średnicy 20 cm. 
Odkrywca jasność komety ocenił na 14.0m. Kometa została niezależnie odkryta kolejnego wieczoru 
przez P.Dupouy (Observatoire de Pax, Francja) przy pomocy analogicznego sprzętu i w podobnych 
okolicznościach. Tym razem jasność komety oceniono na 15.5nl, co pokazuje trudności w ocenie 
jasności tak słabych komet. Dzień później okazało się, że J.Mueller (Palomar Observatory, USA) 
znalazł kometę C/1997J2 na tym samym zdjęciu, na którym odkrył kometę 1997J1 w dniu 5 maja 
1997! Na zdjęciu widoczny jest skierowany na południe warkocz.

Orbita komety została wyznaczona przez B.G.Marsdena 9 maja 1997. Kometa krąży po orbicie 
parabolicznej, a nawet jej mimośród jest lekko hiperboliczny, co może oznaczać, że kometa Meu
nier-Dupouy przyleciała do nas z samego obłoku Oorta! Największe zbliżenie komety do Ziemi 
wystąpiło 14 sierpnia 1998 na odległość aż 2.492 j a., co jest związane z dużą odległością peryhe- 
lium orbity komety od Słońca (3.051 j a ). Należy także zwrócić uwagę na nachylenie orbity ko
mety do płaszczyzny ekliptyki, równe około 90°, co dodatkowo przemawia za Obłokiem Oorta jako 
jej źródłem.

Spośród członków SOK kometę Meunier-Dupouy obserwowali jedynie K.Czernis (Litwa), 
R.Janulis (Litwa), G.Kakaras (Litwa), J.Płeszka (Kraków) i M.Drahus (Kraków).

Poniżej przedstawiona jest krzywa jasności komety.
Zwraca uwagę długi, niemal roczny okres prawie stałej jasności komety. Jeden z naszych obser

watorów (M.Drahus) wykorzystał to, wykonując jej obserwacje w niemal rocznym odstępie czasu!
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C/1997J2 (Meunier-Dupouy)

Z przedstawionej zależności wynika, że kometa przyleciała jako ciało o raczej jasnym jądrze 
(Ho=4m) i zwyczajnej dla komet jednopojawieniowych aktywności (n=3.5). Przy założeniu standar
dowej wartości albedo, można oszacować średnicę jądra komety na aż 30 km, czyli prawie trzy razy 
więcej niż jądro komety Halleya! W pobliżu peryhelium (10 marca 1998) prawdopodobnie na sku
tek zwiększonego oddziaływania termicznego ze strony Słońca (choć w odległości 3 j a. od Słońca 
jest to raczej niezwykłe) nastąpił wzrost jasności jądra i jego aktywności. Nowe wartości jasności 
absolutnej i współczynnika aktywności to odpowiednio H0= lm i n=6. Tak więc niewątpliwie jądro 
komety pokryło się świeżym, jasnym materiałem, bądź też otoczyło się jasnym „kokonem” we
wnętrznej głowy.

Średnica głowy komety Meunier-Dupouy wzrastała od 2’ w czerwcu 1997 do 3.5’ w paździer
niku 1997, by następnie spaść z powrotem do 2’ w okolicach peryhelium. W związku z omawianym 
powyżej wybuchem średnica głowy ponownie wzrosła do 3.5’ w lipcu i sierpniu 1998. Uwzględ
niając zmieniającą się odległość komety od Ziemi, daje to liniowe rozmiary głowy zmieniające się 
w granicach od 400 tys. do 500 tys. km, co stanowi typowe wartości dla komet.

Obserwacje komety, pomimo jej niewielkiej jasności, ułatwiał stosunkowo wysoki stopień kon
centracji otoczki (DC) równy ok. 4, który nie zmieniał się w całym okresie obserwacyjnym.

Wielu obserwatorów (także naszych) obserwowało warkocz komety o długości 0.1°, co daje 
długość liniową równą ok. 900 tys. km, czyli zaledwie trzykrotną wartość średnicy głowy, co nie 
dziwi, jeżeli sobie przypomnimy, że kometa Meunier-Dupouy na swojej orbicie nie znalazła się 
bliżej Słońca, niż 3 j a.

Jak więc widzimy, kometa Meunier-Dupouy była obiektem bardzo interesującym, i należy jedy
nie wyrazić żal, że nie znalazła się ona bliżej Słońca i Ziemi, gdyż wtedy nie ustępowałaby komecie 
Hale’a-Boppa z 1997 roku!
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Kometa C/1998H1 (Stonehouse)

Kometa została wizualnie odkryta 22 kwietnia 1998 przez Patricka Stonehouse’a (Wolveri- 
ne,USA) przy pomocy 44 cm reflektora jako rozmyty, lekko skondensowany obiekt o jasności 12- 
13m, chociaż inny obserwator ocenił jej jasność w tym okresie na 10.7m. Na zdjęciach wykonanych 
w kilka dni później widoczny jest skierowany na południe słaby warkocz.

Orbita komety jest bardzo silnie wyciągniętą elipsą, jej okres obiegu wokół Słońca wynosi ok. 
17 tys. lat! Najbardziej do Ziemi kometa Stonehouse’a zbliżyła się 23 kwietnia 1998 (czyli w cza
sie odkrycia) na odległość 0.536 j.a. osiągając jasność ok. 10n\

Spośród członków SOK kometę Stonehouse’a obserwował jedynie K.Czernis (Litwa). Poniżej 
przedstawiona jest krzywa jasności komety.

C/1998H1 (Stonehouse)

Data 1998

Z wyznaczonych wartości Ho=10m i n=2 wynika, że jest to kometa o słabym jądrze i bardzo ni
skiej aktywności. Wyznaczona wartość jasności absolutnej wskazuje na jądro o średnicy zaledwie 2 
km. Nie zostały zaobserwowane jakiekolwiek ślady wzmożonej aktywności komety.

Średnica głowy komety spadała od 10’ w czasie odkrycia do 1’ w sierpniu 1998. Po przeliczeniu 
na wielkość liniową okazało się, że średnica głowy komety Stonehause’a była stała w funkcji odle
głości od Słońca i wynosiła ok.130 tys. km, jedynie w pobliżu peryhelium średnica ta wzrosła do 
ok. 250 tys. km.

Stopień koncentracji głowy komety DC był praktycznie stały i wynosił 3.
Niektórzy obserwatorzy widzieli także warkocz komety Stonehause’a, osiągający nawet 0.8°, co 

w przeliczeniu na długość liniową daje 1.4 min km. Był on jednak niezwykle słaby i trudny do ob
serwacji.

Powyższe wyniki świadczą o tym, że kometa Stonehause’a była kometą przeciętną, a jednocze
śnie dość trudną w obserwacji. Niewątpliwie nie była obiektem interesującym.
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Kometa C/1998K5 (L1NEAR)

Przedstawiona kometa jest pierwszą z omawianych w niniejszym artykule komet odkrytych w 
ramach programu Lincoln Laboratory Near Earth Asteroid Research Project (LINEAR), mającego 
na celu wykrywanie zagrażających Ziemi blisko przelatujących planetoid. Przy okazji jest odkry
wanych także wiele komet. Także kometa 1998K5 została odkryta 26 maja 1998 w ramach tego 
programu przy pomocy 1-m teleskopu ETS-1 (f/2.15) jako szybko poruszający się obiekt o jasności 
18m Już w kilka dni później potwierdzono, że jest to kometa poruszająca się po bardzo wydłużonej 
orbicie, jej okres obiegu wokół Słońca wynosi 600 lat. Ten fakt oraz małe nachylenie płaszczyzny 
orbity do ekliptyki wskazuje na pochodzenie tej komety z Pasa Kuipera, rozciągającego się między 
orbitą Neptuna a hipotetycznym Obłokiem Oorta.

Peryhelium orbity komety znajduje się niewiele bliżej Słońca od orbity ziemskiej, tak więc po
tencjalnie możliwe są duże zbliżenia obu obiektów. Tym razem najbardziej do Ziemi kometa 
1998K5 zbliżyła się 19 czerwca 1998 na odległość zaledwie 0.186 j.a. osiągając jasność ok. l l m.

Spośród członków SOK kometę 1998K5 obserwowali jedynie M.Drahus (Kraków) i J.Płeszka 
(Kraków).

Poniżej przedstawiona jest krzywa jasności komety.

C/1998K5 (LINEAR)

May 19 Jun 8 Jun 28 Jul 18 Aug 7 Aug 27Sep 16 Oct 6 Oct 26Nov 15 Dec 5 Dec 25

Data 1998

Przede wszystkim wyraźnie widać, że kometa była znacznie jaśniejsza, niż przewidywały to 
pierwotne prognozy. Kometa przyleciała jako ciało o słabym (małym) jądrze i wysokiej aktywno
ści. Na podstawie wyznaczonej wartości Ho=T5m można określić średnicę jądra na zaledwie 200 m! 
Niemniej jednak wysoka aktywność (n=10) oraz stosunkowo nieduża odległość od Ziemi sprawiły, 
że kometa była możliwa do obserwacji w warunkach amatorskich. Zresztą pamiętajmy, że podobną 
średnicę jądra miała piękna kometa Hyakutake (C/1996B2).

Niedługo po przejściu przez peryhelium, pod koniec lipca, wyczerpały się źródła świeżej materii 
najądrze i aktywność komety całkowicie zaniknęła.
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Ułatwieniem obserwacji komety 1998K5 było to, że średnica jej głowy była bardzo mała, wyno
siła najwyżej 0.4’, a dla wielu obserwatorów miała wygląd gwiazdopodobny. Jej wygląd podkreśla 
też czynnik DC, równy 8-9, co oznacza, że wygląd komety w większości teleskopów nie różnił się 
od gwiazdy. Oznacza to, że do obserwacji komety, pomimo jej stosunkowo niskiej jasności równej 
najwyżej l l m, wystarczała np. lornetka 20x60. Uwzględniając odległość komety od Ziemi podana 
wyżej średnica daje średnicę liniową zaledwie ok.3500 km, czyli równą średnicy Księżyca. Jest to 
wielkość 100 razy mniejsza niż zwyczajna dla innych komet!

Większość obserwatorów widziało także krótki warkocz komety 1998K5, chociaż niektórzy da
wali mu długość aż 2°, co w przestrzeni daje aż 2 min km!

Wszyscy, którzy widzieli kometę LINEAR (1998K5) podkreślają jej niezwykłą urodę. Była ona 
jak gdyby miniaturką „dorosłej” komety. Niektórzy nawet obserwowali zagęszczenia i ruchy w jej 
warkoczu. Zacytujmy zresztą jednego z nich (M.Drahus): „...Była to po prostu miniaturka „raso
wej” komety: jasna kondensacja, koma, warkocz. Ponadto udało mi się zaobserwować, trzykrotnie, 
zagęszczenie w warkoczu. To samo zagęszczenie, jak również inne, obserwował Nicolas Bivier. 
Nie wiemy jednak, czy były to fragmenty jądra komety, czy też zwykłe zagęszczenie materii. Za 
każdym razem miało ono jasność ok. 15.0m, znajdowało się 0.1’-0.2’ od centralnej kondensacji, 
dokładnie w warkoczu.(...)  wydaje mi się interesujący fakt obserwacji jej u tak słabej komety”.

Kometa C/1998 PI (Williams)

Kometa została odkryta wizualnie przez Petera Williamsa (Heathcote, Australia) 10 sierpnia 
1998 przy pomocy 30 cm reflektora jako rozmyty obiekt o jasności 9.5m. Kometa początkowo była 
widoczna jedynie na półkuli południowej, gdzie na przełomie sierpnia i września pojaśniała do 8'" 
przy średnicy głowy równej 4 ’. W październiku kometa zniknęła w blasku Słońca. Dopiero 15 li
stopada została ponownie zaobserwowana, tym razem już na półkuli północnej, przez A.Hale’a 
(Nowy Meksyk, USA) jako obiekt 10. lm.

Orbita komety Williamsa jest orbitą paraboliczną, co w praktyce oznacza, że prawdopodobnie 
przyleciała do nas z samego Obłoku Oorta. Peryhelium orbity komety znajduje się niewiele dalej od 
Słońca, niż orbita Ziemi. Kometa porusza się po orbicie ruchem wstecznym, przeciwnym do ruchu 
planet, a jej płaszczyzna orbity nachylona jest do płaszczyzny orbity Ziemi pod kątem 34°. Naj
większe zbliżenie do Ziemi na odległość 1.045 j a. wystąpiło 29 stycznia 1999.

Spośród członków SOK kometę Williamsa obserwowali jedynie K.Czernis (Litwa) i M.Drahus 
(Kraków). Poniżej przedstawiona jest krzywa jasności komety.

Widać, że kometa była o k .lm jaśniejsza od jasności przewidywanej. Wyznaczone wartości 
H(r=6m i n=5 wskazują na kometę przeciętną, o jądrze średnich rozmiarów (ok. 13 km, czyli tyle, co 
komety Halleya) i aktywności zbliżonej do standardowej (n=4). Kometa nie wykazywała żadnych 
zmian aktywności.
Średnicę głowy komety oceniano na ok. 4’ (co daje rozmiar liniowy 300 tys. kin -  typowy dla 
większości komet), jednak niektórzy obserwatorzy stwierdzili, że w grudniu 1998 wzrosła ona do 
8’, co wiąże się częściowo z mniejszą odległością od Ziemi w tym okresie, lecz także ze wzrostem 
średnicy liniowej do ok. 500 tys. km. Stopień koncentracji głowy komety oceniano na ok.3, co 
oznacza, że była ona średnio rozmytym obiektem.
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C/1998P1 (Williams)

Data 1998

Żaden z obserwatorów nie widział warkocza komety Williamsa.
Jak więc widać, kometa Williamsa była obiektem mało interesującym, zwłaszcza na półkuli pół

nocnej.

Kometa 21P/Giacobini-Zinner

Kometa została odkryta 20 grudnia 1900 przez Michela Giacobiniego (Nicea, Francja). Był to 
pozbawiony warkocza obiekt o jasności 10.5m-l l m. Ponownie odkryta została 23 października 1913 
przez Ernsta Zinnera (Bamberg, Niemcy), w czasie obserwacji gwiazdy zmiennej (3 Set jako obiekt 
10m o średnicy 3’ obdarzony warkoczem o długości 30’. Już w 1900 roku ustalono, że jest to ko
meta krótkookresowa z rodziny Jowisza. Jej okres obiegu wokół Słońca ustalono później na 6.46 
roku. Ponownie była obserwowana w 1926 roku, i od tego czasu w czasie każdego powrotu w po
bliże Słońca. W 1946 kometa przeszła w odległości zaledwie 0.26 j.a. od Ziemi, osiągając jasność 
7m. W październiku 1946 nastąpił wybuch, który podniósł jasność komety do 6m. Nieoczekiwane 
wzrosty jasności miały także miejsce w 1959, kometa osiągnęła wtedy jasność także 7m i rozwinęła 
jednostopniowy warkocz.

Warto także wspomnieć, że kometa Giacobiniego-Zinnera jest także źródłem znanego paździer
nikowego roju meteorów Drakonid, zwanego także Giacobinidami, z którego w latach 1933 i 1946 
pochodziły deszcze meteorów o aktywności kilka tysięcy „spadających gwiazd” na godzinę!

Zeszłoroczny powrót komety nie był zbyt korzystny. Największe zbliżenie do Ziemi na odle
głość 0.850 j.a. nastąpiło 26 listopada 1998. Był to jednocześnie okres największej jasności komety, 
która osiągnęła jasność 8m. Niestety warunki obserwacyjne nie były najlepsze, kometa znajdowała 
się stosunkowo nisko nad wieczornym, zachodnim horyzontem.

Pomimo ogłoszonej akcji obserwacyjnej kometa Giacobiniego-Zinnera nie wzbudziła zaintere
sowania członków SOK i obserwacje otrzymaliśmy jedynie od jedenastu obserwatorów, którzy wy
konali łącznie 65 ocen jasności, 64 ocen stopnia kondensacji oraz 51 pomiarów średnicy otoczki. 
A oto autor niektórych „rekordów”:
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pierwsza obserwacja (20 VIII 1998) — Janusz Płeszka 
ostatnia obserwacja (17 1 1999) — Janusz Płeszka 
najdłuższa seria (20 VIII 1998 - 17 I 1999) — Janusz Płeszka 
najwięcej nocy obserwacyjnych: 22 — Janusz Płeszka.
Tabela 1 zawiera nazwiska wszystkich 11 osób, które nadesłały nam raporty z obserwacji. 

Tab. 1

Obserwator Miejscowość Użyty sprzęt
Wojciech Burzyński Czarna Białostocka LI 10
Antoni Chrapek Nehrybka R68C350
Kazimierz Czemis Wilno (Litwa) C250 M350 T406
Michał Drahus Kraków T200 B60B100
Darius Gasiunas Meisiagala (Litwa) L195
Krzysztof Kida Tropy Elbląskie L250
Maciej Kwinta Kraków R80
Janusz Płeszka Kraków T200 L250 M150 M350 BI 10 B100
Piotr Sadowski Pcim LI 10
Mariusz Swiętnicki Zręcin L250
Robert Włodarczyk Częstochowa L180
Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton, M — maksutow, 
T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain.
Liczby oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.

Jak widać z zamieszczonego poniżej wykresu, kometa była około l m jaśniejsza od przewidy
wań. Jej krzywa zmian blasku nie wykazuje żadnych efektów dodatkowych i daje się z łatwością 
opisać przy pomocy klasycznej formuły. Jej dopasowanie prowadzi do jasności absolutnej H0=8.5m 
przy współczynniku aktywności n=4.8. Oznacza to kometę o 4 km jądrze i przeciętnej aktywności. 
Z innych pomiarów otrzymano wartość średnicy jądra równą 200 m, co może oznaczać, że albedo 
jądra jest większe od przeciętnego. Aktywność jest raczej typowa dla komety krótkookresowej.

Średnica głowy komety zmieniała się od 1* w sierpniu do 15’ pod koniec grudnia 1998. Odpo
wiada to rzeczywiście liniowemu wzrostowi średnicy głowy od 100 tys. do 600 tys. km. Przyczyna 
takiego zachowania nie jest znana.

Stopień koncentracji DC na początku okresu obserwacyjnego (w sierpniu 1998) był duży i wy
nosił ok. 7, jednakże szybko spadł i w listopadzie i grudniu wynosił już tylko 2-3, co dodatkowo 
utrudniało obserwacje tej komety.

Warkocz komety Giacobiniego-Zinnera nie był przez naszych obserwatorów obserwowany.
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21 P/Giacobini-Zinner

Data 1998

Kometa C/1998U5 (LINEAR)

Kometa została odkryta w ramach omawianego wcześniej programu LINEAR [IAUC 7044] w 
dniu 31 października 1998.

Kometa 1998U5 porusza się ruchem wstecznym po orbicie nachylonej do płaszczyzny ekliptyki 
pod kątem 48°. Orbita komety jest bardzo silnie wyciągniętą elipsą. Okres obiegu komety wokół 
Słońca wynosi niecałe 800 lat. Wszystko to świadczy o tym, że była ona gościem z Pasa Kuipera, 
zbliżającym się do Słońca na odległość niewiele przekraczającą odległość Ziemi od Słońca. Najbli
żej Ziemi natomiast w odległości 0.445 j a. kometa znalazła się 15 listopada 1998.

Kometa 1998U5 zgodnie z przewidywaniami nie powinna była przekroczyć w maksimum jasno
ści 10.5m. Jednak około 16 listopada nastąpił wybuch, który spowodował, że kometa stała się do
stępna dla małych teleskopów i lornetek. Jednocześnie kometa znajdowała się niemal w zenicie. 
Skłoniło to M.Drahusa (Kraków) i J.Płeszkę (Kraków) do podjęcia obserwacji. Poniżej przedsta
wiona jest krzywa zmian jasności komety.

Wyraźnie widoczny jest efekt rozbłysku. Przed jego wystąpieniem kometa była obiektem o ra
czej słabym (Ho=8m, co wskazuje na średnicę ok. 5 km), chociaż aktywnym jądrze (n=8).

Oczywiście podanie analogicznych wartości dla okresu rozbłysku nie ma sensu fizycznego.
Średnica głowy komety malała od 14’ w połowie listopada do 4’ pod koniec grudnia. Po 

uwzględnieniu zmieniającej się odległości komety od Ziemi okazało się, że liniowa średnica głowy 
komety była stała i wynosiła 300 tys. km, co jest wielkością standardową dla większości komet.

Obserwacje komety ułatwiał wysoki stopień koncentracji głowy równy 5.
Warkocza omawianej komety nikt nie obserwował.
Należy jednak uważać kometę 1998U5 za obiekt interesujący, jako przykład tego, jak rozbłysk 

komety może wpłynąć na jej atrakcyjność.
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Opracowania SOK

C/1998U5 (LINEAR)

Oct 28 Nov 7 Nov 17 Nov 27 Dec 7 Dec 17 Dec 27

Data 1998

W 1998 roku rozpoczęto także obserwacje komet C/1998M5 (L1NEAR1. 55P/Harrington-Abell 
oraz C/1998U3 (Jagerk jednakże nie są one jeszcze zakończone i będą kontynuowane w roku bie
żącym, a na podsumowanie należy poczekać.

Podsumowując miniony rok należy stwierdzić, że brak jasnych komet zmusił ambitnych obser
watorów do „zajęcia się” tymi, które były na niebie. Okazało się, że komety są nieprzewidywalne, i 
nawet w przypadku, gdy prognozy są niepomyślne, należy podejmować próby obserwacji.
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Kometa C/1998M5 (LINEAR)

Kometa C/1998M5 (LINEAR) została odkryta w ramach programu Lincoln Laboratory Near Earth Aste
roid Research Project (LINEAR), mającego na celu wykrywanie potencjalnie zagrażających Ziemi blisko 
przelatujących planetoid. Dnia 30 czerwca 1998 roku została znaleziona na obrazach CCD wykonanych 1-m 
reflektorem ETS. W chwili odkrycia miała jasność ok,14m. Już w kilka dni później zostały opublikowane 
przez D.Greena elementy orbity komety. Są one następujące:

• T0 = 24 styczeń 1999, 13:00 UT
• q -  1.74 j.a.
• e = 0.995988
• i =82.2279°
• (0 = 101.2881°
• Q = 333.3762°

Daje to okres obiegu wokół Słońca równy ponad 9 tvs, lat! Oznacza to, zwłaszcza biorąc pod uwagę na
chylenie orbity komety do ekliptyki, że nadlatuje ona do nas wprost z Obłoku Oorta.

Najbliżej Ziemi w odległości 1.527 j.a. (czyli bardzo daleko) kometa znajdzie się 9 marca 1999. Powinna 
wtedy osiągnąć jasność przynajmniej 9.5m, jednak mając w pamięci komety zeszłoroczne (patrz wcześniej
szy artykuł), może to się okazać nieprawdą.

Kometa będzie bardzo korzystnie usytuowana na niebie, w połowic marca przeniknie tuż obok Gwiazdy 
Polarnej, będąc widoczną całą noc. Tak więc zachęcamy wszystkich do obserwacji tej ciekawej komety.

Poniżej załączamy szereg mapek przedstawiających trasę komety C/1998M5 wśród gwiazd. Zaznaczone 
są gwiazdy do 1 lm. Z powodu dużej ilości gwiazd nie podajemy ich jasności (dla orientacji w lewym dolnym 
rogu jest jedynie legenda). Obserwatorów prosimy o samodzielne wybranie odpowiednich gwiazd w trakcie 
obserwacji, ich zaznaczenie na mapce (np. a, b, c), a następnie w przesyłanym raporcie zamiast jasności po
dawać ocenę (np. a6k4b). Oczywiście należy także przesiać kserokopie mapek wraz z oznaczeniami. W celu 
uniknięcia nieporozumień prosimy o „ciągłą numerację” oznaczeń gwiazd porównania, tzn. żeby na map
kach nie pojawiały się wielokrotnie oznaczenia np. a, lecz kolejne od a do z. W przypadku wyczerpania alfa
betu proponujemy: aa, ab, ac ...az, ba, bb, bc, ...bz itd..

a [2000] S [2000]
r m d h m o ‘ R A

1999 02 01 19 i 6 . .83 + 54 07 . 3 1 .727 1..745
1999 02 06 19 20. ,69 + 57 12. 0 1,. 686 1 .. 750
1999 02 11 19 24 ..70 + 60 36. 4 1 .647 1 ..757
1999 02 16 19 28. ,87 + 64 21 . 0 1 . 611 1 .. 766
1999 02 21 19 33. ,22 + 68 25. 5 1 . 580 1..778
1999 02 26 19 37 ..8 + 72 49. 0 1 . 555 1.,792
1999 03 03 19 42. .8 + 77 29. 6 1 . 537 1 ..808
1999 03 08 19 49.. 1 + 82 24 .,3 1 .528 1., 827
1999 03 13 20 04 + 87 29. ,0 1 . 5 2 9 1..847
1999 03 18 07 39 + 87 19. ,8 1 .541 1 .. 869
1999 03 23 07 52,. 5 + 82 09. , 1 1 . 563 1,.893
1999 03 28 07 59.. 0 + 77 02. ,7 1 .597 1,. 919
1999 04 02 08 04 ..3 + 72 05. ,5 1 . 642 1 .. 947
1999 04 07 08 09,.38 + 67 20. .7 1 .698 1.. 975
1999 04 12 08 14 ,.27 + 62 51. .0 1 . 7 6 3 2..006
1999 04 17 08 19.. 10 + 58 37. . 7 1 . 836 2,. 038
1999 04 22 08 23,. 91 + 54 41. . 4 1 . 917 2 .071
1999 04 27 08 28..71 + 51 02. .0 2 . 0 0 5 2 . 105
1999 05 02 08 33,. 49 + 47 38. . 8 2 . 098 2 . 140

[Do wykonania mapek użyto programu „Guide” firmy Project Pluto]
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OPIS RUBRYK FORMULARZA ICQ

UWAGA: Rubryki zaznaczone gwiazdką musza być wypełnione przez obserwatora. Jest to warunek 
umieszczenia obserwacji w archiwum ICQ i ich opublikowania.

Data (UT)* — Data z dokładnością do setnej części doby w czasie Greenwich (UT). Np. 26 czerwiec 1999, godzi
na 12:24 UT będzie zapisany jako: 1999 06 26.52 

n — Uwagi: * - korekcja obserwacji podanej w poprzednim raporcie
& - kometa obserwowana na wysokości 20° lub mniejszej, ocena nie uwzględnia ekstynkcji atmosfe

rycznej.
$ -  kometa i/lub gwiazdy porównania znajdują się poniżej 10° nad horyzontem, uwzględniono eks

tynkcję zgodnie z opisaną wcześniej metodą 
! -  uwzględniono ektynkcję w inny sposób dla komety powyżej 10° nad horyzontem.

Jeżeli uwzględniono jedną z trzech przedstawionych w „Poradniku Obserwatora Komet" 
(1998, PTMA) tabel ekstynkcyjnych, zwłaszcza powyżej 10° nad horyzontem, prosimy o używanie 
kodów:
a -  tabela "średnia" la, 
w -  tabela "zimowa" Ib, 
s -  tabela "letnia" Ic.
Jeżeli jeden lub kilka z obiektów użytych do określenia jasności jest poniżej 10°, prosimy używać 
raczej symbolu $ zamiast symboli "a","w","s".

MM* — Metoda użyta w celu oceny jasności komety: B - Bobrovnikoffa;
M - Morrisa; S - Sidgwicka; C - z pomiarów obrazu CCD, c - podobnie jak C, lecz dla jądra; I - dowolna 
metoda po zogniskowaniu obrazu komety; O - dowolna metoda pozaogniskowa. 

mt — Ocena całkowitej jasności wizualnej z dokładnością do 0. lm. Nawias „[„ z lewej strony oznacza, że kometa 
nie była widoczna, i że była słabsza od podanej jasności (np. [10). Jeżeli ocena jasności nie była dokładna, 
lub została wykonana w złych warunkach, wtedy zaraz po ocenie należy umieścić dwukropek (np.
11.3:). Uwaga: jeżeli jako źródła jasności gwiazd porównania użyto katalogu SAO lub naszych mapek, 
przy jasnościach komety słabszych od 9.2m należy także dawać znak dwukropka.

Ref." — Źródło jasności gwiazd porównania - jeżeli nasze mapki, to "S"
Ap. (cm)’ — Apertura (średnica) przyrządu użytego do obserwacji w centymetrach (z dokładnością do dziesiątej, 

np. 10.2)
T* — Rodzaj przyrządu użytego do obserwacji: R - refraktor, L - reflektor systemu Newtona, B - lornetka, C - re

flektor systemu Cassegraina, A - kamera, T-reflektor systemu Schmidt-Cassegrain, S - reflektor systemu 
Schmidt-Newton, M - reflektor systemu Maksutova, E - gole oko. 

fi — Światlosila użytego przyrządu (stosunek ogniskowej do średnicy obiektywu) zaokrąglona do liczby całko
witej. Uwaga: nie trzeba podawać dla lornetek (B). 

x — Powiększenie używane przy obserwacji (liczba całkowita).
Dia. (') — Oszacowanie średnicy otoczki w minutach luku. Znak umieszczony przed liczbą oznacza wartość 

przybliżoną (np. &10). Znak "!" poprzedza średnicę, gdy kometa nie była widoczna, a ocena granicz
nej jasności opierała się na „założonej” średnicy komety. Uwaga: proszę podawać jedynie cyfry zna
czące, co przy pomiarach opartych na zmierzeniu linijką rysunku komety na mapce oznacza liczbę 
całkowitą.

N — Symbol opisujący wygląd otoczki: 
d - słaby dysk w obrębie otoczki;
D - jasny dysk w obrębie otoczki; 
s - słaba kondensacja gwiazdopodobna lub jądro;
S - jasna kondensacja gwiazdopodobna lub jądro.

DC — Stopień kondensacji otoczki: 9 - gwiazdopodobna, 0 - brak kondensacji centralnej. Znak "/" umieszczony po 
liczbie oznacza wartość o pół jednostki większą (np. 3/ oznacza 3.5).

Warkocz — Oszacowana długość warkocza w stopniach z dokładnością do 0.01. Znak oznacza wartość przy
bliżoną (np. &0.43).

PA — Oszacowanie kąta pozycyjnego warkocza, mierzonego od północy przeciwnie do mchu wskazówek zegara. 
Uwagi — Uwagi na temat pogody, jakości obserwacji itp.



4TH MEETING OF (NOT JUST) EUROPEAN PLANETARY AND COMETARY OBSERVERS
VARNA, BULGARIA 
AUGUST, 4-8, 1999

PRE-REGISTRATION FORM

If you are interested in receiving further information regarding this fourth MEPCO, 
please complete it and return it as soon as possible.

Name:_______________________________________________________

Address:

Phone:_____________________ Fax:___

E-mail address:_____________________

Please check one:
• I will definitely attend the MEPCO'99
• I will probably attend the MEPCO'99
• I will possibly attend the MEPCO'99

Please check If applicable ( and if so, please provide a proposed title and schort abstract in the space below)
• I would like to present a contributed paper
• I would like to present a poster paper

Title of paper or poster: ______________________________________

Abstract:

Date:_______________________ Signature:_____

Please reply before March 1, 1998, to: 
Veselka Radeva
Astronomical Observatory and Planetarium 
P.O.Box 120 
Varna, Bulgaria 
astro@ms3 .tu-vama.acad.bg 
fax: +359 52 600307



The discoverer of Kuiper belt, Jane Luu is coming!
As the guest of honor and keynote speaker of the

4th Meeting of (not just) European 
Planetary and Cometary Observers

M E P C O '99
in Varna, Bulgaria, August 4-8,1999

For several years the Working Group of Planetary Observers from Germany have been 
organising very interesting meetings of European Planetary and Cometary observers. They have 
brought together active observers from a dozen countries for fruitful discussions. The splendid 
Bruder-Klaus-Heim in the Bavarian village of Violau hosted the first three meetings.

Now we are happy to invite you for the fourth MEPCO in Vania, Bulgaria! We 
will meet in the inspiring environment of excellent conference facilities, on site 
accommodation and frill catering at The Home of the scientists “Frederic Jolio Curie” 
on the beautiful Black Sea coast. We will once again have the pleasure to share our 
comet and planet observations, we will discuss and present posters on all planetary 
aspects.

MEPCO’99 is held several days before a very interesting astronomical phenomenon - the total 
solar eclipse. We hope that the perfect weather forecast for this period of the year will allow the 
members o f MEPCO’99 to observe the total solar eclipse from special bases provided along the line 
of the totality. Welcome to Bulgaria!

The official languge will be English again.

The conference fee is still DEM 290. - which includes
• accommodation,
• Hill catering,
• all conference sessions,
• excursion to the historical maritime town of Nesebar

For further information and registration request
Ivan Ivanov, Astronomical Observatory and Planetarium, p.o.box 120
Varna,Bulgaria Phone: +359 52 222 890 Fax: +359 52 600 307
e-mail : astro@ms3. tu -vama .acad.bg
and for more information, also about MEPCO’99 from
Veselka Radeva, e-mail: astro@ms3.tu-vama.acad.bg
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/5599/mepco.html
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