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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 „Komeciarz”, 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:
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ul.Św.Tomasza 30/8
31-027 Kraków
Strona WWW\ http://www.oa .uj.edu pi/- ptma/sok.ht ml
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Szanowni SOK-iści i drogie SOK-istki!
Niniejszy numer jest trzecim „planowym” w bieżącym roku. Jak Wam jednak wiadomo, w
dniach 16-17 października br. odbyła się I-sza Konferencja SOK. Sprawozdanie z niej oraz stresz
czenia wygłoszonych referatów ukażą się niebawem w nadzwyczajnym numerze „Komeciarza” Materiałach Konferencyjnych. Warto jednak wspomnieć o kilku poczynionych ustaleniach:
• mapki trasy komety będą składać się z mapy ogólnej oraz map szczegółowych
• wracamy do podawania jasności gwiazd porównania dla wszystkich komet
• w każdym „Komeciarzu” podawane będą informacje i wszystkie elementy orbit aktualnie
widocznych na niebie komet, co umożliwi posiadaczom komputerów z programami astro
nomicznymi przewidzenie, gdzie dana kometa aktualnie się znajduje. Pozwoli to na „patro
lowanie” komet, pod kątem ich ewentualnego wybuchu.
• w 2000 roku zorganizowany zostanie „I-szy obóz szkoleniowy SOK” w Beskidach.
• będziemy starać się, aby analogiczne zjazdy/konferencje organizować corocznie,
• należy podawać informacje o nowych książkach i programach interesujących obserwatora
komet
Efekty niektórych z powyższych ustaleń widoczne są już w niniejszym numerze „Komeciarza”.
Jednocześnie w związku ze zbliżającym się kolejnym rokiem naszej działalności pragniemy
przypomnieć o dokonaniu wpłaty składki członkowskiej SOK. Wysokość składki nie ulega
zmianie. Pierwszy numer „Komeciarza” w 2000 roku zostanie wysłany tylko do tych SOKistów, którzy dokonają wpłaty do dnia 31 stycznia 2000!

Życząc owocnych obserwacji, koordynatorzy SOK,
Tomasz Sciężor
Janusz Pleszka

Co na niebie?
Komety na zimę 1999/2000
Jak wie każdy obserwator komet, w tej chwili na naszym niebie nie gości żadna jasna kometa. Wi
docznych jest jednak wiele słabych komet, które jednak w przypadku wybuchu mogą stać się do
stępnymi dla przeciętnego miłośnika astronomii. Podawanie dla wszystkich tych komet mapek
spowodowałoby, że każdy numer „Komeciarza” zawierałby kilkaset stron Ponadto włożony wkład
pracy byłby niewspółmierny do efektów: zwykle na ogłoszoną akcję dla komety 10m dostajemy
jedynie kilka raportów. Ale przecież nie możemy pozbawiać możliwości obserwacji komet obser
watorów dysponujących większym sprzętem, a nie mającym dostępu do Internetu! Wyjściem z sy
tuacji jest założenie, że większość naszych obserwatorów ma dostęp do komputerów z różnego ro
dzaju programami typu „atlas nieba”, gdzie wystarczy podać elementy orbity komety, aby program
wytyczył jej trasę wśród gwiazd.
Poniższa tabela podaje elementy orbit wszystkich komet, które w okresie od 15 listopada 1999 do
1 marca 2000 osiągną jasność przynajmniej 15mi będą widoczne w porze nocnej nad horyzontem w
Polsce. Elementy orbit podane są wg danych z dnia 7 XI 1999.
Nazwa
P /T em pel 2 (1 0P )
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q

e

0)
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7.0

6 .0

271.0 8 1 9

11.5

6.0
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0 .4 7 6 6 1 0

9 3519

127.4421

P /W ise m a n -S kiff (1 1 4P)

11.7424

I 2 000

1.569327
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9.0 1 3 8

XI 1999
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4.0
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To - moment przejścia przez peryhelium (UT)
q - odległość peryhelium (j a.)
e - mimośród orbity
i - nachylenie orbity do płaszczyzny ekliptyki [°] [Epoka 2000.0]
w - długość peryhelium [°] [Epoka 2000.0]
fi - długość węzła wstępującego [°] [Epoka 2000.0]
H0 - jasność absolutna komety
n - współczynnik aktywności komety
(przypominamy, że jasność m = H0 + 5-log A + 2.5-n log r, gdzie r jest odległością komety od Słoń
ca w j a., a A odległością komety od Ziemi)
Poniższa tabelka podaje przewidywana jasność maksymalną, jaką osiągną komety w podanym
okresie (15 XI - 1 III) wraz z datą osiągnięcia tej jasności. W przypadku, gdy datą tą jest 15 XI,
oznacza to, że kometa była jaśniejsza wcześniej i już słabnie. W przypadku, gdy podaną datą jest
1 III oznacza to, że kometa jaśnieje, i maksimum jasności jest jeszcze „przed nią”.
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Nazwa
P /T em pel 2 (1 OP)
P /K e a rn s-K w e e (5 9 P )

Maksimum

mag

15 XI 1999

11.0

I 200 0

13.9

PAA/isem an-Skiff ( 1 14P)

17X11 1999

13 8

P /M a ch h o lz 2 (1 4 1 P)

16X11 1999

7.1

Lee (C /1 9 9 9 H1)

15 XI 1999

11.8

LIN E A R (C /1 9 9 9 H3)

16

II 200 0

13 4

S kiff (C /1 9 9 9 J2)

1

1 III 2000

14.7

15 XI 1999

14.5

L IN E A R (C /1 9 9 9 L3)

30

I 1999

13.1

L IN E A R (C /1 9 9 8 M 5)

15 XI 1999

15.0

Lynn (C /1 9 9 9 N2)

15 XI 1999

14.5

L IN E A R (C /1 9 9 9 S3)

15X1 1999

13.7

L IN E A R (C /1 9 9 9 S4)

1 III 2000

13 4

L IN E A R (C /1 9 9 9 K8)

W przypadku obserwacji jednej z podanych wyżej komet, których mapek nie zamieściliśmy, prosi
my o nadsyłanie obserwacji bądź z rysunkami (wydrukami) komety w dniu obserwacji z oznaczo
nymi gwiazdami porównania, bądź (w przypadku używania dowolnego katalogu, np. programu
Guide) o dokładne podanie źródła jasności podanych gwiazd porównania.
Liczymy na to, że w ten sposób nasi obserwatorzy nie „przegapią” rozbłysku którejkolwiek z w/w
komet. Niejednokroć są one znacznie bardziej interesujące od swoich jaśniejszych „siostrzyczek”.
Tomasz Ściężor
Janusz Meszka
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Recenzje SOK
Dwie pozycje dla każdego SOK-isty
Program Guide v.7.0,
(Project Pluto, 168 Ridge Road, Bowdoinham, Maine 04008, USA),
plutp@projectpluto.com, http;//wvv\v projectpluto.com, cena 80 USD + koszty przesyłki 3 USD.
Przedstawiamy już siódmą wersję znakomitego programu autorstwa B.Graya, Program ten, mieszczący się
na jednej płytce CD, jest niezastąpionym narzędziem każdego miłośnika astronomii, w szczególności obser
watora komet. Trudno wyobrazić sobie informacje, których nie można uzyskać korzystając z powyższego
produktu. Na płytce CD znajdują się wersje pod DOS, Windows 3.11 oraz oczywiście Windows 95. Na
pierwszy rzut oka jest to zwykły atlas nieba, o niezbyt może intuicyjnym interfejsie. Jednak już po chwili
używania jest się porażonym bogactwem informacji. Po pierwsze, możliwe jest wykreślenie map nieba do
15m, a zważywszy, że program współpracuje z Palomarskim Przeglądem Nieba (dostępnym na płytkach CD
bądź w Internecie) nawet do 20m! Jest to na pewno więcej, niż zapotrzebowanie każdego obserwatora. Jest to
po prostu zasługa katalogów gwiazd, które program wykorzystuje. Są to chyba wszystkie katalogi, takie jak
SAO, PPM, Tycho Input Catalog, GSC oraz wiele innych. Program poprawnie oznacza także obiekty Układu
Słonecznego: ponad pięć tysięcy planetoid (uwzględniając perturbacje planetarne), wszystkie komety obser
wowane aż do dzisiaj, 33 księżyce planet. Słońce i Księżyc. Warto wspomnieć, że pozycje planetoid liczone
są na tyle dokładnie, iż poprawnie wyznaczane są pasy zakryć planetoidalnych na powierzchni Ziemi! Po
dawane są także aktualne pozycje sztucznych satelitów Ziemi!
Oczywiście program zawiera także katalogi galaktyk, mgławic gazowych itp , a nawet pulsarów, kwazarów i
radioźródeł! Możliwe jest także „dołożenie” własnego katalogu lub „ściągniętego” z Internetu. 0 każdej
gwieździe i innych obiektach możemy uzyskać wszystkie możliwe informacje.
Jest też możliwy wybór układu współrzędnych i projekcji, układu kolorów itp.
Ważną dla SOK-istów opcją jest możliwość wyliczenia efemerydy obiektu oraz wykreślenie jego trasy na tle
gwiazd. Jako „efekt uboczny” program wylicza także kalendarz faz Księżyca, katalog aktualnie widocznych
komet (!) i planetoid.
Istnieje także możliwość liczenia koniunkcji oraz zaćmień Słońca (z wyrysowaniem przebiegu zaćmienia na
tle mapy Ziemi) i Księżyca.
Znakomicie przedstawia się możliwość aktualizacji programu. Na stronie WWW firmy Project Pluto przy
najmniej raz w miesiącu pojawiają się istotne rozszerzenia. Także na stronie znanego nam ICQ można zna
leźć zawsze aktualną listę komet w formacie przygotowanym dla programu Guide!
Jeśli dodamy do tego możliwość zapisania obrazu w pliku graficznym lub wydruku, staje się jasne, że użyt
kownik programu otrzymuje atlas nieba, o jakim do niedawna mogło marzyć niejedno obserwatorium i to za
stosunkowo niedużą cenę. Program Guide jest zdecydowanie najlepszym, a jednocześnie najtańszym (!)
programem w swoje klasie. Powinien go posiadać każdy obserwator, a zdecydowanie każdy SOK-ista!
Tomasz Sciężor

Donald K.Yeomans „■Komety’''. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, 424 str., 35 zł
Autora wymienionej pozycji możemy uważać za „ojca chrzestnego” SOK-u. To właśnie Donald Yeomans,
jeden z najwybitniejszych współczesnych badaczy komet, kierował w 1985 roku akcją „International Comet
Watch”, której koordynatorem na Polskę był Marek Muciek. W efekcie tej akcji ujawniła się w naszym
kraju grupa obserwatorów komet, z której po krótkim czasie powstała nasza Sekcja. Tak więc każdy członek
SOK powinien na półce posiadać tę pozycję. Lecz oczywiście nie jest to jedyny powód. Książka w ujęciu
historycznym przedstawia dzieje obserwacji komet poczynając od starożytności, poprzez średniowiecze,
czasy nowożytne aż do dzisiaj. Ta część stanowi około połowy objętości książki. Drugą połowę zajmują
rozdziały poświęcone obecnym poglądom na temat fizyki komet, badaniom komet z sond kosmicznych oraz
rozważania na temat genezy i „życia” interesujących nas obiektów. Niezwykle interesujący jest zamieszczo
ny w Dodatku katalog wszystkich komet obserwowanych do 1700 roku, przydatny przy wszelkich analizach
ewolucji orbit kometamych. Książka zawiera liczne wykresy i ilustracje. Powinna się stać obowiązkową
lekturą każdego obserwatora komet. Dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, jakie obiekty w rzeczywistości
się obserwuje. Dobrze się stało, że przy braku dobrych książek astronomicznych na naszym rynku w ogóle, a
dotyczących komet w szczególności, została wydana tak cenna pozycja.
Tomasz Sciężor
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Opracowania SOK
Tomasz Ściężor - Kraków
Kometa C/1998M5 (LINEAR) i inne
Kometa C/1998M5 (LINEAR) została odkryta w ramach programu Lincoln Laboratory Near
Earth Asteroid Research Project (LINEAR), mającego na celu wykrywanie potencjalnie zagrażają
cych Ziemi blisko przelatujących planetoid. Dnia 30 czerwca 1998 roku została znaleziona na obra
zach CCD wykonanych 1-m reflektorem ETS. W chwili odkrycia miała jasność ok.l4m. Ostateczne
wyznaczone elementy orbity komety są następujące:
•
•

To - 24 styczeń 1999, 13:54 I TT
q — T 742282j.a.

•

e = 0.996 J 36

•
•

/ = 82.2264°
co - 101.2870°

•

L2 - 333.3780°

Daje to okres obiegu wokół Słońca równy około 9.5 tys. lat! Oznacza to, zwłaszcza biorąc pod
uwagę nachylenie 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 znalazła się 9 marca 1999,
osiągając wtedy największą jasność równą 9m. Kometa była bardzo korzystnie usytuowana na nie
bie, w połowie marca przemknęła tuż obok Gwiazdy Polarnej, będąc widoczną całą noc.
Pomimo ogłoszonej akcji obserwacyjnej kometa 1998M5 nie wzbudziła większego zaintereso
wania członków SOK i obserwacje otrzymaliśmy jedynie od dwunastu obserwatorów, którzy wy
konali łącznie 95 ocen jasności, 82 ocen stopnia kondensacji, 90 pomiarów średnicy otoczki oraz 3
obserwacje warkocza. A oto autorzy niektórych „rekordów”:
pierwsza obserwacja (7 VIII 1998) — Kazimierz Czernis
ostatnia obserwacja (12 V 1999) — Kazimierz Czernis
najdłuższa seria (7 VIII 1998 - 12 V 1999) — Kazimierz Czernis
najwięcej nocy obserwacyjnych 27 — Janusz Płeszka.
Tabela 1 zawiera nazwiska wszystkich 12 osób, które nadesłały nam raporty z obserwacji.
Tab. 1
Obserwator
Miejscowość
Nehrybka
Antoni Chrapek
Wilno (Litwa)
Kazimierz Czernis
Michał Drahus
Kraków
Toruń
Tomasz Fajfer
Meisiagala (Litwa)
Darius Gasiunas
Rimas Janulis
Moletai (Litwa)
Marcin Jarski
Obliźniak
Tropy Elbląskie
Krzysztof Kida
Kraków
Maciej Kwinta
Kraków
Janusz Płeszka
Pcim
Piotr Sadowski
Wałbrzych
Jerzy Speil
Oznaczenia: B — lornetka, R — refraktor, L — newton,
T— schmidt-cassegrain, C — cassegrain.
Liczby oznaczają średnicę instrumentu w milimetrach.
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Użyty sprzęt
C350
C250 M350 T406
T200 B60 BI00 LI50M350
R60
LI 95
T406
L90
L250
R80
T200 M350 B100 BI 10 B66 MI50
LI 10
LI50 L250
M — maksutow,

Opracowania SOK
Przegląd wyników rozpoczniemy od analizy krzywej blasku. Oprócz nadesłanych obserwacji SOK
(czarne kwadraty) wykorzystano także obserwacji Sekcji Kometarnej Brytyjskiego Towarzystwa
Astronomicznego (BAA - białe kwadraty). Poniżej przedstawiono postać podstawową krzywej —
478 ocen jasności sprowadzone do standardowej średnicy teleskopu 6.84 cm przedstawione są
w funkcji czasu. Z nielicznymi wyjątkami różnice jasności komety widzianej oczyma różnych ob
serwatorów nie przekraczają lm, co jest wynikiem bardzo dobrym. Wyraźnie widać, że maksymalną
jasność, równą w przybliżeniu 9.0in, kometa osiągnęła około 12 marca 1999 roku, czyli w czasie
maksymalnego zbliżenia do Ziemi. Jasność obserwowana komety pokrywała się z jasnością prze
widywaną.

C/1998 M5 (LINEAR)

Jun'21

Aug 10

Sep 29

Nov 18

Jan 7

Feb 26

A pr17

Jun 6

Data 1998/1999
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 laki, jak gdyby pomiary jasności danej komety byłyby przeprowa
dzane w stałej odległości 1 j a. od niej. Obserwacje (tym razem jedynie nasze) tak zredukowane
przedstawia poniższy rysunek:
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Otrzymaną zależność dopasowano do klasycznej formuły:
m = Ho + 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,
Krzywa zmian blasku omawianej komety nie wykazuje żadnych efektów dodatkowych i daje się
z łatwością opisać przy pomocy powyższej formuły. Jednocześnie widać, że zachowanie komety
przed i po peryhelium nie różniło się. Jej dopasowanie prowadzi do następujących parametrów:
H0=6.3n,±0.3m
ii=3.8n,±0.4m
Na tej podstawie można sądzić, że jądro komety ma ok. 11 km średnicy, a jego aktywność jest rów
na przeciętnej aktywności dla komety długookresowej.
Obserwowana średnica głowy komety była praktycznie stała i wynosiła ok. 3’. Odpowiada to
rzeczywistej liniowej średnicy głowy ok. 300 tys. km, co jest wartością bardzo często spotykaną w
świecie komet. Warto wspomnieć, ze około 23 marca 1999 niektórzy obserwatorzy stwierdzili na
gły wzrost średnicy głowy do 12’, co liniowo odpowiada 800 tys. km. Na podstawie przedstawio
nego poniżej wykresu można postawić hipotezę, że wspomniana głowa o średnicy 3’ otoczona była
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słabą składową o rosnącej z czasem średnicy, której jasność w tym czasie nieco wzrosła. Nie znala
zło to jednak odzwierciedlenia w całkowitej jasności komety.

Data 1998/1999

Stopień koncentracji DC był stały i wynosił ok. 3-4 co oznacza, że obserwacja komety była sto
sunkowo prosta nawet dla niezbyt doświadczonych obserwatorów.
Tylko niektórzy obserwatorzy widzieli warkocz komety 1998M5. Osiągnął on długość najwyżej
9’, co odpowiada długości liniowej 650 tys. km, czyli zaledwie dwukrotnie przekraczał średnicę
głowy. Można się nawet zastanawiać, czy część obserwatorów nie brała go za rozmytą część głowy,
a wspomniane powyżej „powiększenie” głowy nie było po prostu zmianą jasności warkocza.
Można więc podsumować, że kometa C/1998M5 (L1NEAR.) była kometą przeciętną, i w pewnym
sensie bardziej przypominała kometę krótkookresową. Jej zachowanie może wskazywać na to, że
już niejednokrotnie przebywała w pobliżu Słońca

Oprócz opisanej powyżej komety w bieżącym roku kontynuowano obserwacje jeszcze dwu komet:
C/1998 U3 (Jager) oraz 52P/Harrington-Abell. Zgodnie z obietnicą („Komeciarz” 1/99) poniżej
przedstawiamy wyniki tych obserwacji.
Kometa C/1998 U3 (Jager) została odkryta 23 października 1998 przez Michaela Jagera (Austria)
jako obiekt 12.5'”. Analiza obserwacji doprowadziła do wniosku, że jest to kometa krótkookresowa
o okresie obiegu 15.4 roku, i odległości aphelium 10.2 j a.. Oznacza to, że kometa Jagera należy do
rodziny kometarnej Saturna. A oto elementy orbity komety:

Opracowania SOK
•
•
•
•
•
•

To = 10 marzec 1999, 1:51 UT
q = 2.133877ja .
e = 0.648337
i = 19.1403°
co - 180.8984°
£? = 303.5406°

Najbliżej Ziemi kometa Jagera znalazła się w odległości 1.25 j a. w dniu 11 stycznia 1999. Jej
przewidywana jasność maksymalna nie miała przekroczyć 10.5"‘, co przy komecie krótkookresowej
nie wróżyło ciekawego widowiska. Niemniej jednak pięciu ambitnych obserwatorów SOK podjęło
się obserwacji. Byli to: Janusz Płeszka, Michał Drahus, Piotr Sadowski, Kazimierz Czernis i Darius
Gasiunas, którzy wykonali łącznie jedynie 6 obserwacji. Tak więc dla otrzymania pełnego obrazu
zachowania komety ponownie dodano obserwacje dokonane przez członków BAA. A oto rezultat:

C/1998 U3 (Jager)

Data 1998/1999

Jak widać, do połowy marca (przejście przez peryhelium) wszystko rozgrywało się zgodnie z prze
widywaniami, i przewidywana jasność komety pokrywała się z obserwowaną. Jednak około 20
marca nastąpiła katastrofa: zarówno jasność absolutna jądra jak i jego aktywność zaczęła gwałtow
nie spadać. Można sądzić, że za wcześniejszą aktywność komety odpowiedzialne było pojedyncze
centrum aktywne („gejzer”), które właśnie w tym okresie „wygasło”. Czyżby kometa Jagera sta
wała się planetoidą? Zobaczymy za 15 lat. W każdym razie dla okresu sprzed połowy marca moż
liwe było wyznaczenie wartości Ho = 6.0“' ± 0.9,u oraz n = 4 ± 1, co wskazuje na kometę o prze
ciętnym jądrze (ok. 12 km) oraz przeciętnej aktywności. Jednak zdarzenie z połowy marca dowo
dzi, że decydujący wpływ na jasność komety miało pojedyncze centrum aktywności, co oznacza, że
12
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rzeczywista jasność absolutna jądra jest mniejsza. Wskazuje to na jądro o być może zaledwie kilku
setmetrowej średnicy. Omówmy jeszcze inne parametry opisywanej komety. Maksymalna obser
wowana średnica głowy wyniosła w połowie stycznia 1999 zaledwie 3’ (tyle podawali też „nasi”
obserwatorzy), chociaż niektórzy widzieli zewnętrzną otoczkę rozpościerającą się do 6’. Po
uwzględnieniu zmieniającej się odległości kometa-Ziemia okazało się, że liniowa średnica głowy
była stałą i wynosiła 200 tys. km. Wspomniana powyżej zewnętrzna otoczka obserwowana w grud
niu 1998 i styczniu 1999 rozciągała się do 300 tys. km, czyli do typowej dla większości komet
wartości. Charakterystyczne jest, że po połowie marca 1999 tej zewnętrznej otoczki nikt już nie
obserwował. Stopień koncentracji otoczki DC malał systematycznie od ok. 4 w listopadzie i grud
niu 1998 do zaledwie 1.5 w kwietniu 1999. Interesujący jest fakt obserwacji warkocza dla tak słabej
komety. Warkocz o długości do 2.5’ (co daje liniową długość zaledwie 135 tys. km) obserwowano
w okresie od stycznia do połowy marca 1999.
Podsumowując, należy stwierdzić, że kometa C/1998U3 (Jager) była obiektem mało aktywnym,
który stać było jedynie na rozwinięcie śladowej aktywności w pobliżu przejścia przez peryhelium.
Kometa 52P/(Harriiigton-Abell) została odkryta 22 marca 1955 przez Roberta G. Harringtona i
George’a O. Abella (USA) jako obiekt 17"’ jako słaby, rozmyty obiekt obdarzony około stopnio
wym warkoczem. W 1998 roku kometa została odkryta 21 lipca przez A.Maury (Francja). Oczeki
wał on obiektu o jasności 21 lub 22'" Zamiast tego, ku swoim zdumieniu, na otrzymanych obrazach
CCD zobaczył kometę o jasności 12.2m, czyli 10 tys. razy jaśniejszą! Stało się jasne, że obserwuje
my rozbłysk komety!
Kometa Harringtona-Abella jest kometa krótkookresowa o okresie obiegu 7 lat, i odległości aphelium 5.9 j.a.. Oznacza to, że kometa ta należy do rodziny kometarnej Jowisza. A oto elementy or
bity komety:
•
•
•
•
•
•

T0 = 27 styczeń 1999, 21:03 IJT
q - 1.755993j.a.
g = 0.542909
/ - 10.2186 °
co - 138.8996 °
L2 - 337.2882 °

Najbliżej Ziemi kometa Harringtona-Abella znalazła się w odległości 0.80 j a. w dniu 17 stycznia
1999. Jak już wspomniano, stosunkowo duża jasność komety sprawiła niespodziankę, toteż obser
watorów było niewielu, zarówno w SOK, jak też w analogicznych innych sekcjach. Jednak zawsze
czujni czterej obserwatorzy SOK: Janusz Płeszka, Michał Drahus, Kazimierz Czernis i Darius Gasiunas, wykonali łącznie 14 obserwacji. W celu otrzymania lepszego obrazu zachowania komety
dodano obserwacje dokonane nie tylko przez członków BAA, lecz także inne wybrane obserwacje z
archiwum ICQ. A oto rezultat:
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52P/Harrington-Abell

Widoczna jest znacznie wyższa obserwowana jasność komety od jasności przewidywanej (linia
przerywana). W grudniu 1998 jasność ta osiągnęła aż 10'”! Oczywiście, ponieważ są to obserwacje
komety w czasie rozbłysku, podawanie jakichkolwiek parametrów krzywej jasności nie ma prak
tycznie sensu. Można się jedynie spotkać z oszacowaniem jasności absolutnej jądra na Ho = 10.2n\
Przy poprzednich powrotach komety określano Ho na 13.5m, co oznacza, że tym razem albedo jądra
było systematycznie wyższe, niż zwykle. Przyczyna tego zjawiska nie jest znana. W każdym razie
na podstawie wartości Ho dla „spokojnej” komety można określić średnicę jej jądra na zaledwie
300m! Można także zauważyć, że w odróżnieniu od wcześniej omawianej komety C/1998U3 (Jager) w okresie obserwacyjnym nie nastąpiło „wyłączenie” komety i obniżenie jej aktywności.
Obserwowana średnica głowy komety Harringtona-Abella wynosiła 3’, co daje liniową średnicę
zaledwie 150 tys. km, co jest wielkością rozsądną zważywszy na małą średnicę jądra, a więc małą
powierzchnię sublimacji materii kometarnej, i stąd wynikającą jej małą masę.
Stopień koncentracji otoczki DC wynosił zaledwie 3, chociaż pojedyncze obserwacje dawały wiel
kość wyższą.
Kilku obserwatorów widziało także warkocz komety o długości wizualnej 4’, co daje liniową dłu
gość 200 tys. km.
Podsumowując, kometa 52P/Harrington-Abell wykazała duże podobieństwo do opisywanej wcze
śniej komety C/1998U3 (Jager). W odróżnieniu jednak od niej, faza aktywna trwała znacznie dłu
żej, co ułatwiło jej obserwacje.
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Kometa 141P/MaehhoIz 2
Kometa 141 P/Machholz została odkryta 13 sierpnia 1994 przez Donalda E. Machliolza (USA) przy po
mocy 25 cm reflektora jako rozmyty obiekt z niewielką kondensacją, o jasności I0m i średnicy ok.4\ Elip
tyczna orbita komety została wyznaczona 23 sierpnia 1994 przez D.Greena. Okazało się, że okres obiegu
komety wokół Słońca wynosi zaledwie 5.23 roku, czyli że jest to kolejna kometa z rodziny Jowisza. 28
sierpnia 1994 M.Jager (Austria) zaobserwował podążający ok. 48’ za odkrytą wcześniej kometą fragment o
jasności 1lm(fragment B). Trzeci fragment (C), o jasności 12'" w odległości 43’ od składnika drugiego zo
stał odkryty 2 września 1994 przez P Pravca (Czechy) . Ten sam obserwator 4 września odkrył dwa kolejne
fragmenty (D i E). Stało się jasne, że kometa się rozpada. Ponieważ w trakcie rozpadu odsłania się „gołe”
wnętrze jądra komety, intensywnie następnie sublimujące, oczekiwano jej pojaśnienia. I rzeczywiście, wraz
z rozpadem jasność komety rosła, i z początkiem września osiągnęła 7"1(składnik A, 8.6'" dla składnika D),
chociaż początkowe prognozy nie przewidywały jasności większej niż 10m!
Rok 1994 był „ciemnym okresem” w historii SOK, tak więc ze znanych nam obserwatorów kometę
Machholz 2 obserwowali jedynie T.Sciężor i K.Czemis („Komeciarz” 1/1995). A szkoda!
Obecnie pojawia się szansa naprawienia tamtego błędu. Kometa Machholz 2 powróciła! Została zaobser
wowana (fragment A) ponownie 3 sierpnia 1999 przez Roberta H. McNaughta jako gwiazdopodobny obiekt
o jasności 20'”. W dniu 17 października 1999 ten sam obserwator zaobserwował drugi fragment komety,
zidentyfikowany później jako składnik D. Fragment ten jest obecnie oddalony ok. 7’ od składnika A i około
lmsłabszy. W styczniu 2000 odległość ta wzrośnie do ok. 1°!
Na podstawie posiadanych obserwacji wyznaczono aktualną orbitę komety:

•
•
•
•
•
•

T0 = 9 grudzień 1999, 6:37 UT
q =■-0. 748955]. a.
e = 0.751069
/ = 12.8119°
co = 149.2984°
Q = 246.1390°

Najbliżej Ziemi w odległości 0.319 j a. kometa znajdzie się 15 stycznia 2000. Miesiąc wcześniej powinna
osiągnąć jasność maksymalną równą ok. 7'”, jednak zważywszy na silną zależność jasności komety od jest
aktywności nie można wykluczyć, że będzie o kilka magnitud słabsza. W tej chwili jest ona około 2msłabsza
od przewidywań. Niemniej jednak, w przypadku ponownego rozpadu możemy być świadkami bardzo intere
sującego widowiska!
Kometa Machholz 2 będzie stosunkowo korzystnie usytuowana na niebie, późnym wieczorem (na po
czątku nocy astronomicznej , Słońce 18° pod horyzontem) będziemy ją obserwować ok.20° nad południowozachodnim horyzontem. Tak więc zachęcamy wszystkich do obserwacji tej niezwykle interesującej komety!
Poniżej załączamy szereg mapek przedstawiających trasę komety 141 P/Machholz 2 wśród gwiazd. Za
znaczone są gwiazdy do 10'”. Obok gwiazd podano jasności bez kropki dziesiętnej. I tak 1004 oznacza
10.04"1, a 723 oznacza 7.23"'. W raportach jasność zaokrąglamy do dziesiętnych (np. 7.2'"). a jako źródło
gwiazd porównania podajemy TJ. Prosimy o dokładne patrolowanie okolic składnika A i dokładne podawa
nie w raportach, którego składnika dotyczy dana obserwacja (rysunki!), /Źródło mapek: ..Guide v. 7.0"j
a |2000 ]

‘
O
-11 5 0 . 3

A
1 .. 0 2 6

-11

45. 5

0

.,

975

R
915
0 .. 8 7 1

-11

39. 3
3 2 .,7
2 7 .. 3

0

.,

91 9

0 ., 8 3 2

0

..

859

0

m
11

d
08

h
18

1999

11

13

18

3 2 . 88
47 . 82

1999

11

18

19

0 3 . 78

1999

11

23

19

2 0 .. 8 1

-11

1 999
1999

11
12

19
19

3 8 .. 9 9
5 8 .. 4 6

-11
-11

1999

12

28
03
08

20

1 9 .. 4 9

-11

1999

12

13

20

-11

1999
1999

12

18

21

12

23

21

4 2 .. 5 2
0 8 .. 2 4
3 7 ,. 6 8

1999

12

28

22

2000

01
01

02
07

22

12

2000

01
01

2000

01

2000

01

2000
2000

ni

5 [ 2000 ]

r
1999

..

..

7 99

0

.

664

0 .. 7 7 4
0 ,. 7 57
0 ,. 7 4 9

0

.

599

0 ,. 7 5 2

-12
-12

4 1 .. 0
0 3 .. 7
3 7 .. 8

0 .535
0 .475

0 .. 7 6 4
0 .785

1 2 .. 2 2
5 3 .. 3 7

-13

2 1 .. 4

-14

07

0 .421
0 . 37 6

0 .814
0 . 850

23
00

4 2 .. 0 9
3 7 . 53

-14
-14

0 .342
0 . 323

0
0

.

17

01

36 . 0 0

-13

4 0 .. 9
41 .. 2
51 . 8

0

.

31 9

0

.

987

22
27

02

32 . 0 3

-12

15

.

1

0

.

333

1

.

039

03

21 . 3 5

-10

11

.

0

0

.

362

1 .093

2 5 .. 2
2 8 .. 9

..

4

15

0 .. 7 9 6
0 ,. 7 3 1

0

.

892
938

Akcja SOK - 141 P/Machholz 2

Wieczorna widzialność komety 141P/Machholz2
(około 1,5h po zachodzie Słońca)
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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,
godzina 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
atmosferycznej.
$ - kometa i/lub gwiazdy porównania znajdują się poniżej 10° nad horyzontem, uwzględniono
ekstynkcję 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" lc.
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.
nii* — Ocena całkowitej jasności wizualnej z dokładnością do 0.1“ , 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 9.2mnależy także dawać znak dwukropka.
Ref.’ — Źródło jasności gwiazd porównania - jeżeli nasze mapki, to "S"
Ap. (cm)* — Apeitura (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 reflektor systemu Oassegraina, A - kamera, T-reflektor systemu Schmidt-Cassegrain, S - reflektor systemu
Schmidt-Newton, M - reflektor systemu Maksutova, E - gole oko.
f/* — Swiatłosiła użytego przyrządu (stosunek ogniskowej do średnicy obiektywu) zaokrąglona do liczby
całkowitej. Uwaga: nie trzeba podawać dla lornetek (B).
x* — Powiększenie używane przy obserwacji (liczba całkowita).
Dia.’ (') — Oszacowanie średnicy otoczki w minutach łuku. Znak
umieszczony przed liczbą oznacza wartość
przybliżoną (np. &10). Znak "!" poprzedza średnicę, gdy kometa nie była widoczna, a ocena
granicznej jasności opierała się na „założonej” średnicy komety. Uwaga: proszę podawać jedynie
cyfry znaczące, 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
przybliżoną (np. &0.43).
PA — Oszacowanie kąta pozycyjnego warkocza, mierzonego od północy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Uwagi — Uwagi na temat pogody, jakości obserwacji itp.

