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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 sprzę
tem, 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 zawie
rające jasność gwiazd porównania, umożliwiające wykonywanie ocen jasności komet. Realizo
wane jest to poprzez przesyłanie członkom materiałów do obserwacji komet jaśniejszych od 10m. 
Wyniki pracy Sekcji są przesyłane do Smithonian Astrophysical Observatory i publikowane w mię
dzynarodowym archiwum danych kometamych, jakim jest pismo International Comet Quarterly 
(ICQ). Sekcja trzy razy do roku wydaje biuletyn „Komeciarz”, zawierający opracowania obserwa
cji i artykuły przeglądowe, a raz do roku organizuje konferencję poświęconą tematyce komet oraz 
obóz szkoleniowo-obserwacyjny.

Pierwotnie siedzibą SOK był Toruń; od 1994 roku jest nią Kraków. Koordynatorami działań 
Sekcji są: dr Tomasz Ściężor oraz Jarosław Grolik.

Regulamin Sekcji Obserwatorów Komet PTMA

1. Członkiem SOK może zostać jedynie członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii 
z aktualnie opłaconą składką członkowską, na warunkach przynależności do PTMA.

2. Warunkiem członkostwa w SOK jest opłacona jednorazowa, coroczna składka. W wyjątko
wych przypadkach możliwe jest zwolnienie z wyżej wymienionej opłaty.

3. W ramach składki członek SOK otrzymuje gwarantowane trzy numery rocznie czasopisma 
Sekcji „Komeciarz” oraz dodatkowo biuletyny obserwacyjne.

4. Ilość biuletynów obserwacyjnych uzależniona jest jedynie od ilości komet na niebie, których 
obserwacja jest możliwa w warunkach amatorskich.

5. Członkostwo w SOK daje prawo do udziału w konferencjach i obozach obserwacyjnych orga
nizowanych przez Sekcję.

6. Każdy członek SOK powinien nadsyłać wykonywane przez siebie obserwacje komet, zgodnie 
z zaleceniami zamieszczanymi w wysyłanych biuletynach obserwacyjnych.

7. Koordynatorzy SOK uwzględniają jedynie obserwacje nadsyłane na formularzach SOK lub 
w formie elektronicznej (formularze WWW lub w standardzie ICQ), zgodnie z załączonymi do 
formularzy uwagami.

8. Koordynatorzy SOK nabywają wszelkich praw do nadesłanych obserwacji — mogą je jawnie 
publikować i wykorzystywać w opracowaniach naukowych, jednakże z podaniem oryginal
nego autorstwa.

9. Koordynatorzy SOK zapewniają wysyłkę zgromadzonego materiału obserwacyjnego do cen
trali ICQ w Smithonian Institute (USA), gdzie następnie są one publikowane.

10. Członek SOK ma w każdej chwili możliwość wglądu do biuletynu ICQ w czytelni Zarządu 
Głównego PTMA.

11. Koordynatorzy SOK zastrzegają sobie prawo do odmowy wysłania do ICQ obserwacji, co do 
których istnieje uzasadnione podejrzenie fałszowania danych obserwacjinych lub wykona
ne obserwacje wskazują na brak umiejętności obserwowania komet przez członka SOK.

12. Koordynatorzy SOK zapewniają opracowanie nadesłanych obserwacji dla wszystkich komet, 
dla których zostały ogłoszone akcje obserwacyjne. Wykonane opracowanie publikowane bę
dzie w czasopiśmie „Komeciarz”, a niekiedy także w czasopiśmie PTMA „Urania — Postępy 
Astronomii”.

13. Koordjmatorzy SOK ustalają bezwzględny termin końcowy nadsyłania obserwacji. Upływa 
on dokładnie w miesiąc po ostatniej dacie efemerydy opublikowanej w biuletynie obserwa
cyjnym. Obserwacje nadesłane po tym terminie będą przesłane do ICQ (z uwzględnieniem 
punktu 11), nie wejdą natomiast do opracowania.

14. Obserwator, co do którego powstanie uzasadnione podejrzenie o fałszowanie obserwacji, 
zostanie o tym bezzwłocznie powiadomiony, wszystkie jego obserwacje z danej akcji zostaną 
anulowane, a on sam skreślony z listy obserwatorów danej komety. W przypadku powtórze
nia się takiej sytuacji obserwator zostaje wykluczony z SOK. Oskarżonemu o fałszowanie 
obserwacji przysługuje prawo do obrony.
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Szanowni Obserwatorzy Komet

Niniejszy numer „Komeciarza” jest kolejnym numerem „obserwacyjnym”. Przypominamy, że 
jedynym celem takich numerów jest podawanie efemeryd i map wspomagających obserwacje 
komet, których obserwacja jest możliwa w warunkach amatorskich. W ten sposób zapewniamy 
szybkie powiadamianie o nowych kometach.

„Bohaterką” niniejszego numeru jest kometa krótkookresowa 19P/Borrelly. Mamy nadzieję, 
że zapewni nam ona zajęcie na długie jesienne wieczory. Plany obserwacyjne może niestety 
pokrzyżować jesienna szaruga, niemniej jednak liczmy na „Złotą Polską Jesień”.

Życzymy owocnych obserwacji — Koordynatorzy SOK,
Tomasz Sciężor, 
Jarosław Grolik.



Kometa 19P/Borrelly

Kometa 19P/Borrelly 9 grudnia 1994 roku. 
Copyright ©Jim  Scotti.

Kometa 19P/Borrelly jest kometą krótko
okresową, należącą do kometarnej rodziny 
Jowisza. Została odkryta 28 grudnia 1904 
roku przez A. L. N. Borrelly’ego w Marsylii. 
W 1905 roku osiągnęła jasność 9m przy ko
mie o średnicy 2' i warkoczu o długości 10'. 
Przy kolejnym powrocie w pobliże Słońca zo
stała zauważona 20 września 1911 roku. 
W związku ze zbliżeniem do Ziemi na odle
głość zaledwie 0,53 j.a. osiągnęła wtedy ja
sność 8f4. Widoczny był także warkocz o dłu
gości aż 30'. Podobnie korzystne było zbliże
nie w 1918 roku.

Po zbadaniu ewolucji orbity komety oka
zało się, że na swojej obecnej orbicie znala
zła się na skutek serii zbliżeń z Jowiszem 
wiatach 1817, 1853 i 1889.

Zbliżenia w latach 1925 i 1932 nie były 
już tak korzystne, kometa Borrelly’ego osią
gała wtedy odpowiednio maksymalne jasno
ści zaledwie 10m i 1 l m.

Zbliżenie z Jowiszem w 1936 roku ponow
nie zmieniło orbitę komety, tak że nie była 
ona obserwowana w latach 1939 i 1946. 
W 1953 roku obserwowano ją siedem miesię
cy po peryhelium, jako obiekt o jasności 18” 5. 
Podobnie w latach 1960 i 1967 maksymalne 
jasności komety wynosiły zaledwie 15m i 16m.

W 1972 roku nastąpiło kolejne zbliżenie 
z Jowiszem, które ponownie zmieniło orbitę 
komety. Efektem tego była maksymalna ja
sność komety w 1972 roku jedynie 18™0. Nie
mniej jednak w 1981 roku nastąpiła korzyst
na konfiguracja komety względem Ziemi, 
dzięki czemu osiągnęła ona jasność aż 8f7.

Powrót komety w 1981 roku był bardzo 
podobny do powrotu w 1911 roku, a kometa 
Borrelly’ego osiągnęła jasność aż 7?5, przy 
prawie stopniowym warkoczu i 10' głowie. 
Przy ostatnim powrocie w pobliże Słońca 
w 1994 roku maksymalna jasność komety 
wyniosła 8” 0.

Kolejne duże zbliżenie z Jowiszem (na 
odległość 0,44 j.a.) nastąpi w 2019 roku, tak 
więc dalsze losy komety Borrelly’ego są trud
ne do przewidzenia. Obecnie w peryhelium 
kometa 19P/Borrelly podchodzi do Słońca na 
odległość l,358j.a., w aphelium oddala się 
na odległość 5,862 j.a., przy okresie obiegu 
6,86 roku.

Jej orbita jest nachylona do płaszczyzny 
ekliptyki pod kątem 30,3°. Dzięki temu jako 
jedna z niewielu komet krótkookresowych 
niemal przy każdym powrocie w okolice Słoń
ca staje się dostępna dla obserwacji amator
skich. W trakcie obecnego powrotu w pobli
że Słońca najbliżej Ziemi, w odległości nie
stety aż 1,282 j.a., kometa znajdzie się 
21 grudnia 2001 r.

Przypominamy, że kometa Borelly’ego za
inaugurowała działalność odrodzonej Sekcji 
Obserwatorów Komet PTMA w 1994 roku 
(„Komeciarz” 2/1995). Należy także przypo
mnieć, że 22 września tego roku do komety 
Borrelly’ego, na odległość zaledwie 1000 km, 
zbliży się sonda DeepSpacel. Warto o tym 
pamiętać obserwując tego dnia tę interesu
jącą kometę!

A oto aktualne wyznaczone elementy or
bity komety (na dzień 21 czerwca 2001):

T0=2001 wrzesień 14,7388 TT, 
q = 1,358216 j.a., 
e = 0,623792, 
a =353,3778°,
Q = 75,4247°, 
i =30,3250°,
(elementy kątowe podane dla epoki 2000).

W naszych szerokościach geograficznych 
kometa stanie się widoczna w pierwszych 
dniach sierpnia, początkowo nisko nad 
wschodnim horyzontem, jednak jej wysokość 
szybko będzie rosła. Tradycyjnie już praktycz
nie nic nie możemy powiedzieć na temat prze
widywanej jasności komety. Może ona osią
gnąć aż 8m, ale może też osiągnąć jedynie 10m. 
Niemniej jednak należy podjąć obserwacje tej 
interesującej komety, zwłaszcza że maksi
mum jasności osiągnie ona na przełomie 
września i października, gdy znajdować się 
już będzie wysoko na porannym niebie.
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Data TT
r m d h
2001 07 30 04
2001 08 04 05
2001 08 09 05
2001 08 14 05
2001 08 19 05
2001 08 24 06
2001 08 29 06
2001 09 03 06
2001 09 08 07
2001 09 13 07
2001 09 18 07
2001 09 23 07
2001 09 28 08
2001 10 03 08
2001 10 08 08
2001 10 13 09
2001 10 18 09
2001 10 23 09
2001 10 28 09
2001 11 02 10
2001 11 07 10
2001 11 12 10
2001 11 17 10
2001 11 22 11
2001 11 27 11
2001 12 02 11

a (2000) 5
m O /
57,38 +06 34,6
12,39 +07 58, 9
27,63 +09 22, 6
43,10 +10 45, 3
58, 80 + 12 07,0
14,73 +13 27, 3
30,87 +14 46, 0
47,23 + 16 02, 9
03, 78 + 17 17,8
20,52 + 18 30,3
37,42 + 19 40,4
54,43 +20 47, 9
11, 53 +21 52, 7
28, 67 +22 54,8
45, 81 +23 54,2
02, 90 +24 51, 0
19, 87 +25 45, 4
36, 65 +26 37,8
53,19 +27 28,5
09, 43 +28 18,0
25, 31 +29 06, 8
40, 75 +2 9 55, 4
55, 70 +30 44,4
10,09 +31 34,6
23,86 +32 26, 4
36, 97 + 33 20,3

A r

1, 790 1, 461
1,753 1,441
1, 719 1,423
1, 685 1,407
1,654 1, 393
1, 623 1,382
1, 595 1,372
1,567 1,365
1,542 1,360
1,517 1,358
1,494 1,359
1, 473 1, 362
1,453 1, 367
1,434 1,375
1, 416 1,385
1, 400 1,397
1, 385 1,412
1,372 1,429
1, 359 1,447
1, 348 1,468
1,337 1,490
1,328 1,514
1,319 1,539
1,311 1,566
1,304 1,594
1,298 1,623

Elong. ml

54,7 9,9
55, 3 9,7
55, 9 9,5
56, 5 9,3
57,1 9,2
57,8 9,1
58,6 8,9
59, 4 8,9
60, 3 8,8
61,2 8,7
62,3 8,7
63, 4 8,7
64,7 8,7
66, 0 8,7
67,4 8,8
68,9 8,9
70,6 9,0
72,3 9,1
74,1 9,2
76, 0 9,3
78,0 9,5
80,1 9,6
82,3 9,8
84,6 10,0
87,0 10,1
89, 5 10,3

a - rektascensja (na epokę 2000)
5 - deklinacja (na epokę 2000)
A - odległość komety od Ziemi (j.a.) 
r - odległość komety od Słońca (j.a.)
Elong. - elongacja komety od Słońca (stopnie) 
ml - całkowita jasność komety

W przypadku wykorzystywania do ocen 
jasności komety załączonych mapek, jako 
źródło jasności, w formularzach proszę poda
wać TJ. W przeciwnym razie prosimy o d o 
k ł a d n e  opisanie używanego źródła jasno
ści gwiazd porównania. Jasności gwiazd na 
mapkach są podane w formacie bez przecin
ka dziesiętnego (np. 883 oznacza 8™83).

Do wykonania mapy ogólnej i mapek 
szczegółowych użyto programu Guide v. 7.0.

Obok przedstawiona jest widzialność po
ranna komety z obszaru Polski, około 1 h 
przed wschodem Słońca (Słońce 18° pod ho
ryzontem). Azymut liczony jest od p o ł u 
d n i o w e g o  p u n k t u  h o r y z o n t u .

Tomasz Ściężor
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O p is  r u b r y k  f o r m u l a r z a  ICQ
U W AGA :  Rubryki zaznaczone gwiazdką 
mu sz ą  być wypełnione przez obserwa
tora. Jest to warunek umieszczenia obser
wacji w archiwum ICQ i ich opublikowa
nia.
Data (UT)*
Data z dokładnością do setnej części doby 
w czasie Greenwich (UT). Np. 26 czerwiec 
2001, godzina 12:24 UT będzie zapisany jako: 
2001 06 26,52.

n
Uwagi:
* -  korekcja obserwacji podanej w poprzed

nim raporcie;
& -kometa obserwowana na wysokości 20° 

lub mniejszej, ocena nie uwzględnia eks
tynkcji atmosferycznej;

$ -  kometa i/lub gwiazdy porównania znaj
dują się poniżej 10° nad horyzontem, 
uwzględniono ekstynkcję zgodnie z opi
saną wcześniej metodą;

! -  uwzględniono ekstynkcję w inny sposób 
dla komety powyżej 10° nad horyzontem. 

Jeżeli uwzględniono jedną z trzech przedsta
wionych w „Poradniku Obserwatora Komet” 
(1998, PTMA) tabel ekstynkcyjnych, zwłasz
cza 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 -  Sidgwic- 
ka; C -  z pomiarów obrazu CCD; c -  podob
nie jak C, lecz dla jądra; I -  dowolna metoda 
po zogniskowaniu obrazu komety; O -  dowol
na metoda pozaogniskowa.

nij*
Ocena całkowitej jasności wizualnej z dokład
nością do 0, l m. Nawias „[” z lewej strony ozna
cza, że kometa n ie  b y ł a  w i d o c z n a ,  i że 
była słabsza od podanej jasności (np. [10). 
Jeżeli ocena jasności nie była dokładna, lub 
została wykonana w złych warunkach, wte
dy zaraz po ocenie należy umieścić dwukro
pek „:” (np. 11,3:).
Uwaga :  jeżeli jako źródła jasności gwiazd 
porównania użyto katalogu SAO, przy jasno
ściach komety słabszych od 9,2m należy tak
że dawać znak dwukropka.

Ref.*
Źródło jasności gwiazd porównania (np. TJ 
lub TT, zgodnie z zaleceniem).

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

f/*
Światłosiła użytego przyrządu (stosunek 
ogniskowej do średnicy obiektywu) zaokrą
glona do liczby całkowitej.
Uwaga :  nie trzeba podawać dla lornetek (B).

x*
Powiększenie używane przy obserwacji (licz
ba całkowita).

Dia.* (')
Oszacowanie średnicy otoczki w minutach 
łuku. Znak „ 8 5 ”  umieszczony przed liczbą 
oznacza wartość przybliżoną (np. &10). Znak 
„!” poprzedza średnicę, gdy kometa nie była 
widoczna, a ocena granicznej jasności opie
rała się na „założonej” średnicy komety. 
Uwaga :  proszę podawać jedynie cyfry zna
czące, co przy pomiarach opartych na zmie
rzeniu 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 -  gwiazdopo
dobna, 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.




