
ÜSTÖKÖSÖK
Már több éve nem jelent meg az égen látványos, vagy a- 

kár csak kis távcsövön át szépen mutatkozó üstökös. Ezért az 
üstökösök iránt érdeklődő amatőröknek be kell érniük néhány 
halvány, eléggé nehezen fellelhető objekturmnal Az 1982-re 
előrejelzett 8 periodikus üstökös közül kettő van, amelynek 
maximális fényessége előreláthatóan eléri a 1 0 -1 1 magnitú
dót. így elsősorban a 12-15 cm-nél nagyobb nyilású távcső
vel rendelkező műkedvelők kísérelhetik meg felkeresésüket. 
Ezekhez csatlakozik még a nem periodikus, de hosszú ideje 
figyelemmel kisért Bowell 1980b üstökös, amelyet E. Bowell 
fedezett fel másfél évvel ezelőtt a Lövell Obszervatórium 
asztrometriai reflektorával.

Az aránylag fényesebb üstökösök felkeresése és fényes
ségük becslése igen kívánatos lenne, mivel a rövid-periódu- 
sú üstökösök fényesség-ingadozásának vizsgálata több szem
pontból is érdekes eredményre vezethet. Az alábbi táblázat 
az emlitett három üstökös koordinátáit /Rektaszcenzió = RA 
és deklináció = D /, a Csillagászati Egységben megadott nap 
távolságot /r/ és földtávolságot /d/, továbbá a Naptól mért 
látszólagos elongációt /Elong./ tünteti fel. Ez utóbbi lé—
. nyegében azt mutatja meg, hogy az égitest látszólagos hely
zete az éggömbön mekkora szöget zár be a Nap látszó helyé
vel. A Nappal együttálló égitest /bolygó, kisbolygó, üstö
kös/ elongációja 0°, a Nappal szemközt lévőé /amely tehát 
éjfélkor delel/ 180°.
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Keringési ideje 6,38 év, legutolsó visszatérése alkalmával, 
1976-ban jól észlelhető volt.
/L.: Meteor, 1977/1.sz./ Jelenlegi visszatérésekor a perihé- 
lium-átmenet időpontja: 1982. szeptember 14.3: perihéliumtá- 
volsága 1,291 Csillagászati Egység. A legkisebb földtávolság 
1982. augusztus 15-én 0,699 Cs.E, előre számitott látszóla

Keringési ideje 6,60 év, igy legutóbb szintén 1976-ban volt 
látható. Jelenlegi perihélium-átmenet: 1982. november 12.1: 
perihéliumtávolsága 1,301 Cs.E. A Földet aránylag erősen
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megközelíti, november 28-án a legkisebb földtávolság 0,387

Cs.E. lesz. Éppen ezért lehetséges, hogy fényessége eléri, 
m mg

sót tálán meghaladja a 10-t. Észak felé tart, a Taurus és 

Gemini csillagképekből az Auriga felé halad.

Az 1980. február 11-i felfedezése és 1982. január 30. közti 
nagy számú pozíció mérése alapján B.G.Marsden a perihélium- 
átmenet idejére 1982. március 12,3087-et számított - az üs
tökös tehát jelenleg már túl van a napközelségen, a perihé- 
lium-távolság 3,364 Cs.E. volt. Mivel távolodik a Naptól, 
fénye lassan csökken, de az eddigi adatok alapján július vé
gén még nem gyengül 12m ^alá. Felkeresését azonban megnehezí

ti alacsony dekli, náció ja: a Ságit tar iusban észlelhető.
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gjegyzendő, hogy az üstökösök előreláthatóan halványab- 
látszanak az itt felsorolt égitesteknél!/
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