
Októberben 6 észlelő 22 megfigyelést készített 3 üstökösről. A megfigyelők gon
dos munkáját dicséri, hogy az észlelések remekül egyeznek, ezért jól nyomon 
követhetők az üstökösök változásai.

P/Ashbrook-Jackson (1992j)
Október 9. és 12. között három megfigyelés készült az üstökösről, mely ezekben 
a napokban 210 millió km-re közelítette meg a Földet. A Naptól távolodó kométa 
fényessége nem sokat változott szeptember óta, csak a kóma átmérője csökkent 
valamelyest, de ezt a DC értékének növekedése, azaz a kóma kompaktabbá 
válása ellensúlyozta. A 13 magnitúdós, kör alakú üstökös egy közepesen kom
pakt galaxishoz hasonlított. Átmérője 50" körül mozgott, ami 50 ezer km-es 
valódi átmérőnek felel meg. Talán novemberben még sikerül megpillantani a 
hazánkban lassan, de biztosan szaporodó nagy Dobsonok egyikével, bár az idő
járás a hónap első felében igen mostohán bánt az észlelőkkel*

Mueller (1993a)
Fényessége és égi helyzete alapján is várható volt, hogy októberben ez lesz a 
legnépszerűbb üstökös. így is történt, mivel 9-e és 26-a között 12-szer észlelték. 
Megjelenése és fényessége rendkívül érdekes változásokon ment át.

Szarka Levente 9-ei leírása: „Egy hidegfront utáni, villámoktól fel-felfényesedő 
égen sikerült megtalálni a halvány üstököst. Első látásra homogén paca, de EL- 
sal egy közepe felé mérsékelten fény esedő, Ny felé enyhén elnyúlt üstököst láttam. ” 
A DC értéke 4—5, az összfényesség 9,7 magnitúdó, a kóma átmérője 3’—4’. Szen- 
taskó László és Vicián Zoltán az üstökös PA 290-330 között elterülő, néhány 
ívperc hosszú legyezőszerű porcsóváját is látta, sőt Vicián egy fényes szálat 
említ PA 325 irányban. A következő napokban a kóma sűrűsödési foka csökkent, 
miközben átmérője változatlan maradt. Ennek az lett a következménye, hogy 
az üstökös néhány tized magnitúdót halványodott. Ezután néhány napig nincs 
észlelés, ám a 16-a és 18-a közötti ráktanyai észlelőhétvégén az Odyssey-2 gyö
nyörű látványt nyújtott a kométáról. A DC egészen 6-7-ig emelkedett, az össz
fényesség 9,5 magnitúdó, a kóma mérete 4’, ami 340 ezer km-nek felel meg. 
Jól látszott egy 6’ hosszúságú, homogén fényű, PA 270-320 irányultságú csóva.
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Szarka Levente Sárneczky Krisztián

Nyolc napig nincs észlelés, ám 24-26. között hárman is megfigyelték. Szen- 
taskó László 26-i leírása: „Másfél óra alatt észrevehető jelentős elmozdulása. A 
korábbi észlelésekkel ellentétben most rendkívül diffúz, és belső sűrűsödés nélkül 
látszik. A PA 120 irányú csóva elég széles, kb. 20ö-os.” A másik két megfigyelés 
szerint is drasztikusan visszaesett a kóma sűrűsödési foka. Szerencsére felületi 
fényessége megnőtt, így az összfényesség 9,3 magnitúdóra emelkedett. A fenti 
leírásból kiderül, hogy a csóva pontosan ellenkező irányban állt, mint tíz nappal 
korábban. Ez a csóvaátfordulás csak perspektivikus hatás, a Nap-Föld-üstökös 
helyzettel lehet magyarázni, és legutóbb a Levy (1990c) üstökösnél tudtuk meg
figyelni. Érdekes, hogy a csóva jóval keskenyebb volt, mint az átfordulás előtt.

Mueller (1993p)
Az október 9-26. közötti hat észlelés szerint fényessége nagyon egyenetlen 
ütemben emelkedett, miközben naptávolsága 2,71 Cs.E.-ről 2,51 Cs.E.-re, föld- 
távolsága pedig 1,82 Cs.E.-ről 1,66 Cs.E.-re csökkent. Vicián Zoltán 9-én észlelte 
a kométát: „2x1 ívperces ovális kóma, mely a peremén alig mutat átmenetet az 
égi háttérbe. Erősen sűrűsödik egy kompakt, majd csillagszerű magig, mely Ny 
felé elto lódo ttAz Androméda-kod közelében látszó üstökös összfényessége 12,8 
magnitúdó volt. A már említett ráktanyai hétvégéig semmit sem változott az 
objektum megjelenése. Fényessége sem nőtt, pedig az előrejelzések 12 magni
túdót adtak meg. Tíz nap múlva már sokkal biztatóbb fényességértékeket kap
tunk a becslések alapján, bár az üstökös továbbra is teljesen jellegtelen maradt. 
A kör alakú, 70 ezer km-es kóma fényessége 11,8 magnitúdó volt.

Sajnos deklinációja és elongációja folyamatosan csökken, de azért van remény 
arra, hogy januárban még sikerül észlelnünk 9-9,5 magnitúdós fényességnél.

SÁRNECZKY KRISZTIÁN
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