
Üstökös „leg”-ek
Az 1987/5. számban megjelent cikk kiegészítéseként most a felfedezések 
körüli rekordokból szemelgetünk. A legtöbb üstököst Jean Louis Pons fedezte 
fel 1801— 1827 között, összesen 30 db-ot. Az alábbi táblázatban a 
legeredményesebb üstökösfelfedezőket és üstököseik számát adjuk meg.

3. L. Pons (1801 — 1827, Franciaország) 30
W. E. Brooks (1883 —  1911, USA) 21
C. és E. Shoemaker (1983 —  1991 , USA) 21
E. E. Barnard (1881 —  1892 , USA) 17
W. A. Bradfield (1972 — 1989, Ausztrália) 14

Az üstököskutatás történetében már több mint félszáz azoknak a
személyeknek a száma, akik 4-nél több üstököst találtak. Van akinek sokat 
kell keresgélnie egy sikeres felfedezedés eléréséig. Don Machholz például 
1700 órányi munkát fordított az 1978 XIII üstökös felfedezésére, majd újabb 
1750-et észlelt, mire az 1985e-re bukkant. 6 a negatív rekorder. A 
következő táblázatban a két felfedezés között eltelt legrövidebb ill. 
leghosszabb időtartamokat adjuk meg.

Móri (1975.10.03 .) 15 óra (!) E. Helin (1989.10.01--02 .)
3. L. Pons (1818 .11 .26 —  28.) C. és E. Shoemaker (1984.10.23— 25.)
3. Metcalf (1919.08.21— 23 .) C. és E. Shoemaker (1989.01.13 —  15.)
T. Yanaka (1989.12.29 .--1990.01 .01 .) C. és E. Shoemaker (1991.02.07— 09.)
G. Alcock (1959.08.24— 30 .) 3 . Mueller (1990.09.15— 24.)

A két egymást követő üstökösfelfedezés között eltelt legkisebb idők. Balra 
a vizuális, jobbra a fotografikus észlelők adatai olvashatók

A. 3ones (1946.08.08 .--1967.06.29 .) 20,90 év
G. Alcock (1965.11.26.--1983.05.03 .) 17,60 év
A. Tago (1969.10.10 . — 1987.01 .19.) 17,27 év
Gale (1912.09.09 .--1927.06.07 .) 14,74 év
Coggia (1877.09.14.— 1890.07.18 .) 12 ,92 év

A. Mrkos (1959.12.03 .--1984.04.23 .) 24,56 év
K. 3. Churyumov (1969.09.09 .--1986.07.14.) 16,89 év
Neujmin (1916.02 .24 .--1929 .09.02 .) 13,43 év
R. M. West (1978.01.ll.--1989.05.il.) 11,33 év
E. Helin (1977.04.16 .--1987.09.17.) 10,41 év

A két egymást követő üstökösfelfedezés között eltelt leghosszabb idők. Fent 
a vizuális, lent a fotografikus észlelők adatai olvashatók
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Egy éven belül a legtöbb, egy személy á lta l fe lfedezett üstökös száma 5 db. 
Ez F. de Viconak 1845 novembere és 1846 szeptembere között, míg Ponsnak 
1926 augusztusától a következő év augusztusáig sikerü lt. Főtografikusan 6 
db a rekord,, ami David Levy nevéhez fűződik. 1990. május 20-án ta lá lta  az 
e lső t vizuálisan, majd szeptember 17. és február 9. között C. Shoemaker 
társaságában további 5-öt ta lá lt  a 46 cm-es palomari Schmidttel. De még ez 
sem vo lt elég — ez év március 12-én ismét lefotóztak egy ködös objektumot. 
Erről később kiderült, hogy a periodikus Hartley 2, csak k ics it  távol volt 
az e lő re je lze tt helytől.

A következő két oszlop a legkisebb (ba lra ) és a legnagyobb 
perihéliumtávolságú (jobbra) üstökösöket mutatja. Az előbbieknél a Napba 
zuhantaktól eltekintettünk.

A legfiatalabb üstökösfelfedező M. Whitaker, aki 16 évesen fedezte fe l  
az 1968 V Whitaker—Thomas-üstököst. A legidősebb D. Sw ift, aki 79 évesen 
ta lá lta  neg az 1899 I  je lű  üstököst. A legkitartóbb üstökösmegfigyelő G. 
Van Biesbroeck, aki 87 évesen fedezte f e l  az 1967 IX P. Finlay-üstököst.

SÁRNECZKY KRISZTIÁN

Üstökös hírek
Február—március során rendkívül 
sok üstököst fedeztek fe l ,  sajnos 
mindegyikük halvány, amatőr eszkö
zökkel nem észlelhető.

Shoemaker-Levy (1991d)

T= 1991.02.26,886 ET uo= 199?128
e= 0,23326 n-= 303,295
q= 2,87363 i= 5,155
a= 3,74787 Cs.E. n°= 0,135840
P= 7,26 év

(IAU C. 5183, 5184)

P. Shoemaker-Levy 4 (19910
Carolyn Shoemaker, Eugene Shoemaker 
és David Levy egy halvány (15i5-s) 
üstököst fedeztek fe l  fotografiku
san a Palomar-hegyi 46 cm-es 
Schmidt-teleszkóppal január 22-i 
felvételeken. Perihéliumátmenete 
1991. december 29-én vo lt . (IAU C. 
5175, 5177)

P. Shoemaker-Levy 3 (1991e)

Ugyanez az észlelőcsoport vo lt s i
keres február 7-én, amikor egy 
újabb halvány üstököst ( lö 1̂ )  fe 
deztek fe l .  Perihéliumátmenete feb
ruár 26-án v o lt . További észlelések 
alapján periodikusnak bizonyult. 
Pályaelemei (1950):

McNaught-Russel (199lg)

Robert H. McNaught és Kenneth S. 
Russell a Siding Spring-i b r it 
Schmidt-távcsővel fényképezték le
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ezt a halvány üstököst (16™5) feb
ruár 12-én. Perihélium-átmenete 
1990. október 14-én vo lt . (IAU C. 
5189)

P. Takamizawa <1991 h)

Ezt a periodikus üstököst J. V.
Se ott i  fedezte fe l  újra február 17- 
én a K itt Peak-i Spacgwatch-távcső- 
ve l. Fényessége 19,9 vo lt . Az üstö
kös újabb pályaelemei (1950):

T= 1991.08.17,88914 ETu,= 147?64304 
e= 0,5746123 JL = 124,25069
q= 1,5896944 i= 9,48335
a= 3,7370488 Cs.E. n = 0,13643033 
P= 7,224 év

(IAU C. 5192)

P. Mrkos (1991 k)

Antonín Mrkos március 17-én fényké
pezett le  egy gyorsan mozgó 15m-s 
objektumot a K le ti Obszervatórium
ból. Az üstökös perihéliumátmenete 
március 19-én vo lt. További észle
lések az üstökösről is  k iderítet
ték, hogy periodikus. Pályaelemei 
(1950):

P. Kowal 1 (19911)

J.V. Scotti újabb periodikus üstö
köst azonosított a Spacewatch-táv- 
csővel február 21-én. Helyzete elő
re je lz e t t  pozíciótó l 3°-kal tért 
e l. Fényessége 18,4 vo lt . Pályaele- 
mei (1950):

T= 1992.03.10,35418 ET uj= 174°42915
e= 0,2328662 J\= 28,11994
q= 4,6691224 i= 4,38495
a= 6,0864516 Cs.E. n°= 0,06563837
P= 15,016 év

(IAU C. 5195)

P. Hartley (1991j)

Eleanor F. Helin és Kenneth J. Law
rence szintén mácius 17-én fedez
ték fe l  üstökösüket a 46 cm-es Pa- 
lomar-hegyi Schmidt-távcsővel. Ez 
is  halvány, 15 -s  objektum vo lt, 
perihéliumátmenete 1992. január kö
zepére • várható. Augusztus végén 
ugyan e lé r i a 12m- t ,  deklinációja 
azonban folyamatosan csökken. Peri
héliumakor SP-S lesz, mélyen a d é li 
égen, a későbbiekben sem kerül meg
figyelésre kedvező helyzetbe. Pá
lyáéi eme i  (1950):

T= 1992.01.20,252 ET 271?1233 
JL=  11,1285 

q= 1,519618 i= 95,4743

Ismét a Shoemaker házaspár és David 
Levy fotóztak le  egy halvány üstö
köst (16^5) március 12-én a Palo- 
mar-hegyi 46 cm-es Schmidt-távcső
vel. Brian Marsden számításai alap
ján kiderült, hogy a periodikus 
Hartley 1 (1985 V II) üstökös £ért 
vissza, a várható pozíciótó l 16-os 
e ltéréssel. Az újabb pályaelemek 
(1950):

(IAU C. 5213, 5215, 5247)

P. GiacobblnhZinner (199lm)

K.J. Meech a Cerro To lo lo -i 2,2 rit
es távcsővel március 14— 15—i  CCD- 
felvételeken fedezte fe l  újra ezt 
az üstököst 22fn-nál. (IAU C. 5225)

P. Faye (1991 n)

178°7489 
38,2600 

í= 25,7201 
n°= 0,1636458

(IAU C. 5209)

T. Seki fedezte fe l  újra az üstö
köst áp rilis  16-án, I8r?5-nál. Az 
üstökös halvány kómát mutatott. 
(IAU C. 5246)
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