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0.  Samenvatting 

 

In de laatste decade van de 20
e
 eeuw 

verschenen twee fraaie heldere kometen aan de 

nachtelijke hemel. 

  

Komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) werd in de 

zomer van 1995 ontdekt. Al spoedig bleek dat de 

komeet pas in april 1997 door zijn perihelium zou 

gaan en in het voorjaar van 1997 een heldere 

verschijning aan de avondhemel zou worden. 

 

Nog voor komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) zijn 

schitterende verschijning begon, werd in januari 

1996 komeet C/1996 B2 (Hyakutake) ontdekt. 

Dankzij een relatief korte nadering tot de aarde 

werd ook deze komeet in maart/april 1996 een 

opvallende verschijning met een lange staart. 

 

Amateurs van de Nederlandse Kometen 

Vereniging konden beide kometen uitstekend 

waarnemen en fotograferen. In dit verslag zijn 

vooral de verrichtte helderheidsschattingen 

geanalyseerd. 

 

Dankzij het toepassen van objectieve selectie-

criteria werd een goede analyse gemaakt van het 

helderheidsverloop van beide kometen. 

 

De analyse van Sidgwick-schattingen door leden 

van de Nederlandse Kometen Vereniging geeft 

aan dat het helderheids-verloop van beide 

kometen gedurende de waarnemingsperiode 

kan worden beschreven met de volgende 

fotometrische formules: 

 

 

0.  Summary 

 

Two beautiful and bright comets were visible in 

the last decade of the 20
th
 century. 

 

 

Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp) was discovered 

in the summer of 1995. Soon it was clear that the 

comet would reach perihelion not until April 1997, 

becoming a bright comet in the evening sky in 

the Spring of 1997. 

 

Before C/1995 O1 (Hale-Bopp) reached his top, 

comet C/1996 B2 (Hyakutake) was discovered in 

January 1996. His close approach to the earth 

made this comet also  a bright one, showing a 

long tail. 

 

 

 

Amateurs of the Dutch Comet Section submitted 

an usefull sequence of observations of both 

comets. In this report mainly the brightness-

estimations were analysed. 

 

 

With the application of objective selection criteria 

it was possible to conduct a good analysis of the 

brightness-estimations. 

 

The analysis of the Sigdwick estimations by 

members of the Dutch Comet Section shows 

that the evolution of the brightness of both 

comets during the observed periods, can be 

described with the following photometrical 

formulas: 

 

 

C/1996 B2 (Hyakutake) 

 m1 = 5.29 + 5 log  + 8.9 log r 21 Feb – 16 Apr 1996 (r = 1.673 - 0.522 AU) 

 

C/1995 O1 (Hale-Bopp)   

 m1 = -0.89 + 5 log  + 8.1 log r Aug 1995 - Aug 1996 (r = 6.910 - 3.360 AU) 

 m1 = -0.13 + 5 log  + 7.3 log r Sep 1996 - Feb 1997  (r = 3.260 - 1.093 AU) 

 m1 = -0.57 + 5 log  +14.5 log r Feb 1997 - Mar 1997  (r = 1.084 - 0.914 AU) 

 m1 = -0.95 + 5 log  + 9.1 log r Apr 1997 - Apr 1998 (r = 0.914 - 5.097 AU) 
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De gevonden fotometrische waarden zijn 

vergeleken met waarden uit buitenlandse 

analyses.  

 

In dit verslag worden verder schattingen van 

comadiameters en staartlengtes gepre-senteerd. 

Komeet C/1996 B2 (Hyakutake) bleek een 

maximale comadiameter van circa 600 000 

kilometer en een maximale gas-staartlengte van 

ongeveer 50 miljoen kilometer te hebben gehad. 

Voor komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) bedroeg 

de maximale comadiameter circa 3 miljoen 

kilometer en de maximale lengte van de 

gasstaart ongeveer 150 miljoen kilometer. 

 

Tot slot wordt in dit rapport gekeken of komeet 

C/1995 O1 (Hale-Bopp) op grond van de 

gevonden fotometrische parameters de titel 

‘Komeet van de Eeuw’ verdient. 

 

 

 

 

 

The obtained values for the photometrical 

parameters are compared with the values from 

other international observations.  

 

In this report observations of coma diameter and 

tail lengths are presented as well. 

Comet C/1996 B2 (Hyakutake) showed a 

maximum coma diameter of about 600,000 

kilometers and a maximum reported ion tail 

length of about 50 million kilometers.  

Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp) had a maximum 

coma diameter of about 3 million kilometers and 

a maximum reported ion tail length of about 150 

million kilometers 

 

 

The report ends with the question: deserves 

comet C/1995 O1 (Hale-Bopp) the title “Comet of 

the Century”? 
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1.  Analyse van het helderheidsverloop 

 

Van zowel komeet C/1996 B2 (Hyakutake) als 

komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) werden 

helderheidsschattingen ontvangen die verricht 

waren volgens de gebruikelijke instructies [lit. 1 

en 2]. Deze schattingen zijn gebruikt om een 

analyse te maken van het helderheidsverloop 

van beide kometen. 

  

Aangezien verreweg de meeste schattingen zijn 

verricht volgens de Sidgwick-methode zijn alleen 

dergelijke schattingen geanalyseerd.  

 

methode 

 

Het doel van de analyse is het verkrijgen van de 

waarden voor de fotometrische parameters H0 

en n, die gebruikt worden in de formule van 

Holetschek: 

1.  Analysis of the photometrical data 

 

From both comets C/1996 B2 (Hyakutake) and 

C/1995 O1 (Hale-Bopp) several brightness 

estimations were received. All observations were 

made following the usual instructions [ref. 1 and 

2]. These estimations were used for an analysis 

of the photometrical behaviour of both comets. 

 

Most estimations were made by using the 

Sidgwick-method. Therefore only the Sidgwick 

estimations are analysed.  

 

method 

 

The goal of the analysis is to obtain the values 

for the photometrical parameters H0 and n as 

used in the Holetschek formula: 

 

 

    m1 = H0 + 2.5 * n * log (r) + 5 * log ()   (1) 

 

waarbij m1 de gecorrigeerde waargenomen 

helderheid is en r en  de afstand van de komeet 

tot respectievelijk de zon en de aarde (in AE) op 

het moment van waarneming. 

De gecorrigeerde helderheid wordt verkregen 

door de waargenomen helderheid te corrigeren 

voor het gebruikte instrument, naar een 

standaard-instrument met een objectief-diameter 

van 6,78 cm. Deze correctie is niet van 

toepassing op binoculair-waarnemingen en 

schattingen met het blote oog [lit. 3]. 

 

 

with m1 being the corrected observed magnitude, 

r the distance comet-sun (in AU) and  the 

distance comet-earth (also in AU) at the moment 

of observation.  

The corrected brightness is obtained by 

correcting the observed brightness for the 

instrument used to a standard instrument with an 

objective diameter of 6.78 cm. This correction 

does not apply to observations made with the 

naked eye and with binoculars [ref. 3]. 

 

De volgende instrument-correctie is toegepast 

[lit. 4]: 

The following correction for the instrument has 

been used [ref. 4]: 

 

     m1 = m + F * (6.78 - D)   (2) 

  

waarbij m de geschatte helderheid en D de 

objectief-diameter in centimeters is. 

De factor F is afhankelijk van het type instrument 

dat is gebruikt [lit. 4 en 5]: 

 

with m being the estimated brightness and D the 

diameter of the objective in centimeters. The 

factor F depends on the type of instrument that 

was used [ref. 4 and 5]: 

 

  voor reflectoren :  F =  0.019  : for reflectors 

  voor refractoren :  F =  0.066  : for refractors 



REPORT 1995-1998  Dutch Comet Section Page 4 

 
 
 

noot: deze waarden zijn feitelijk bepaald voor 

Bobrovnikoff-schattingen; naar onze mening 

gelden voor Sidgwick-schattingen andere 

waarden, welke echter nog niet zijn bepaald; 

evenals in andere analyses gebruiken wij de 

Bobrovnikoff-waarden dan ook voor Sidgwick-

schattingen! [lit.5 ] 

 

In de analyse zijn, naast de instrument-correctie, 

daar waar nodig ook nog extinctie-correcties 

toegepast (deze zijn aangegeven in bijlage B). 

Verder zijn er geen andere correcties toegepast. 

 

De waarden voor de fotometrische parameters 

worden bepaald via lineaire regressie, waarbij de 

waarden voor m1 - 5*log() tegen log(r) worden 

uitgezet. Hierbij dienen alleen schattingen 

volgens één en dezelfde methode (bv. 

Bobrovnikoff of Sidgwick) met elkaar vergeleken 

te worden. 

 

In eerste instantie zijn van alle beschikbare 

waarnemingen de zogenaamde H10-waarden 

(d.w.z. de H0 behorende bij een n van 4) in een 

grafiek uitgezet. Zogenaamde 'dubbele-punt-

schattingen' (dit zijn onnauwkeurige 

helderheidsschattingen hetgeen door de 

waarnemer met een dubbele punt wordt 

aangegeven) werden in alle gevallen buiten de 

analyse gehouden. Bij nadere beoordeling van 

de schattingen werd gezocht naar delen in het 

helderheidsverloop met een min of meer 

gelijkmatig verloop. Uiteindelijk werd een deel 

van de waarnemingen geselecteerd volgens per 

komeet nader genoemde criteria voor een 

definitieve bepaling van de waarden voor de 

fotometrische parameters. Deze waarden zijn 

strikt genomen geldig voor de boog r (afstand tot 

de zon) waarvoor de analyse plaats vond. 

note: these values actualy are determined for 

Bobrovnikoff estimations; in our opinion the 

values for Sidgwick estimations are different, but 

are not determined yet; therefore we used the 

Bobrovnikoff values also for the Sidgwick 

estimations, just as is done in other analysis! [ref. 

5] 

 

In addition to the instrument correction, an 

extinction correction was - if necessary - applied 

(see appendix B). No other corrections were 

applied. 

 

 

The values for the photometrical parameters are 

determined by linear regression using the values 

for log(r) and m1 - 5*log().  

Only estimations made using the same method 

(Bobrovnikoff or Sidgwick) may be analysed this 

way. 

 

 

At first: from all available observations H10 (i.e. H0 

assuming the value of 4 for n) was computed 

before plotting against time.  

In all cases doubtful observations (indicated by a 

colon) were excluded from analysis.  

In the process of the analyses the lightcurve was 

divided in to parts for which the brightness 

developes more or less linearly. To determine H0 

and n observations were selected using criteria 

that will be mentioned in the analysis per comet. 

In this way the values obtained for the photo-

metrical parameters strictly apply to the interval r 

(distance to the sun) for which the analysis was 

performed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORT 1995-1998  Dutch Comet Section Page 5 

 
 
  

 

DEEL 1 – 

C/1996 B2 (Hyakutake) 

 

PART 1 – 

C/1996 B2  (Hyakutake) 

 
 

 

2.  Verschijning 

 

Op 30 januari 1996 ontdekte de Japanse 

amateur Yuji Hyakutake met zijn 25 x 150 

binoculair een nieuwe komeet van magnitude 11 

in het grensgebied van de sterrenbeelden 

Weegschaal en Waterslang, enkele graden ten 

noordoosten van de ster  Hydrae [lit. 6]. 

Opvallend was dat deze ontdekking plaatsvond 

slechts vijf weken nadat Hyakutake zijn eerste 

komeet (C/1995 Y1) ontdekt had, op 3 graden 

van deze positie! 

 

Uit de eerste baanelementen bleek dat de 

komeet op 1 mei zijn perihelium zou bereiken op 

slechts 0,23 AE (34 miljoen kilometer) van de 

zon. Tevens zou de komeet eind maart de aarde 

naderen tot op slechts 0,11 AE (16 miljoen 

kilometer). Deze omstandigheden maakten het 

mogelijk dat de komeet kon uitgroeien tot een 

opvallende verschijning aan de voorjaarshemel 

[lit. 7]. 

 

Tot eind februari 1996 stond de komeet op een 

declinatie van –24 graden; te zuidelijk om goed 

vanuit Nederland en België waargenomen te 

kunnen worden. Frans van Loo (Genk, België) 

was op 21 februari het eerste lid van de 

Nederlandse Kometen Vereniging die de komeet 

waarnam, als een compact object van magnitude 

7,6. Vanaf 12 maart konden meerdere 

waarnemers komeet Hyakutake waarnemen. De 

komeet bewoog nu snel door het sterrenbeeld 

Ossenhoeder (Boötes) naar noordelijker 

breedten en was inmiddels van de 4
e
 à 5

e
 

grootte. Een periode met veel bewolking bracht 

de Nederlandse waarnemers bijna tot wanhoop: 

van diverse kanten ontvingen zij bericht dat 

komeet Hyakutake zich tot een opvallende 

verschijning ontwikkelde, maar voor hun bleef de 

2.  Apparition 

 

On 1996 January 30 the Japanese amateur Yuji 

Hyakutake discovered with his 25 x 150 

binoculars a new comet of magnitude 11 at the 

border of the constellations Libra and Hydra, a 

few degrees northeast of the star  Hydrae [ref. 

6]. Five weeks before Hyakutake discovered his 

first comet (C/1995 Y1) at almost the same 

position with only 3 degrees difference! 

 

 

The first parabolic orbital elements showed that 

the comet would reach perihelion on 1996 May 1 

at only 0.23 AU (34 million kilometers) from the 

sun. The comet would approach the earth within 

0.11 AU (16 million kilometers) in late 1996 

March. In fact the comet would become a striking 

object in Spring [ref. 7]. 

 

 

Until late 1996 February comet Hyakutake had a 

declination af about –24 degrees; too far south to 

be observed well from the Netherlands and 

Belgium. Frans van Loo (Genk, Belgium) was 

the first member of the Dutch Comet Section to 

observe the comet on February 21 as an object 

of magnitude 7.6. 

On March 12 more observers became able to 

view the comet. Now it was moving quickly 

northward through the constellation Boötes at 

magnitude 4 à 5. 

The Dutch astronomical society was almost in 

desparation as they knew that the comet was 

developing into a striking object, but clouds keep 

on hiding the comet! Not until late March clouds 

dissapeared and amateurs and general public 

could view a beautiful comet. In het night of 

March 26/27 comet Hyakutake stood close to the 

North Polar Star and was therefore visible during 
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komeet zich verschuilen achter een gesloten 

wolkendek! Pas tegen eind maart klaarde het op 

en konden vele waarnemers (en het algemene 

publiek) getuige zijn van een schitterende 

komeet. Komeet Hyakutake stond in de nacht 

van 26/27 maart dichtbij de Poolster en was dus 

de gehele nacht hoog aan de noordelijke hemel 

zichtbaar. De helderheid lag rond magnitude 0 

en de komeet vertoonde een lange staart van 

zo’n 65 graden lengte. In een telescoop was een 

fraaie ‘spijkerachtige’ valse kern zichtbaar. 

 

Begin april begon helaas het maanlicht de 

verschijning enigszins te verstoren. Tijdens de 

totale maansverduistering van 4 april 1996 kon 

komeet Hyakutake ondanks de Volle Maan toch 

nog goed worden waargenomen… 

 

In de loop van april bewoog de komeet door het 

sterrenbeeld Perseus en tegen het einde van de 

maand verdween hij als een object van de 3
e
 

grootte – met een kort staartje - in de 

avondschemering. De laatste Nederlandse 

helderheidsschatting werd op 25 april verricht 

door Peter Bus (Groningen). 

 

Tijdens perihelium (op 1 mei 1996) kon komeet 

Hyakutake nog worden waargenomen met 

behulp van de LASCO C3 coronograaf van de 

SOHO-satelliet. De komeet bewoog nu weer snel 

naar zeer zuidelijke breedten.  Waarnemers 

vanaf het zuidelijk halfrond konden na perihelium 

de komeet nog waarnemen tot eind augustus 

1996. 

the whole night, high above the northern horizon. 

Its brightness was about magnitude 0 and the 

comet showed a tail of about 65 degrees length. 

In a telescope the comet had a striking ‘nail-like’ 

false nucleus. 

 

 

 

 

 

In the first days of April bright moonlight 

disturbed the observations slightly. During the 

total lunar eclips of 1996 April 4 comet 

Hyakutake could be well observed when the 

bright Full Moon was hidden in the shadow of the 

earth….  

In April the comet moved through the 

constellation Perseus and at the end of the 

month it disappeared as an object of magnitude 

3 in the evening twilight; still showing a small tail. 

The last Dutch observation was made by Peter 

Bus (Groningen) on April 25. 

 

During perihelion (1996 May 1) comet Hyakutake 

was observed by the SOHO satellite with the 

LASCO C3 coronograph. After perihelion the 

comet moved quickly southward. Observers from 

the southern hemisphere could observe the 

comet till late August 1996. 

  

 

Heliocentrische baanelementen / Heliocentric orbital elements of C/1996 B2 (Hyakutake) 

  T = 1996 May 1.39500 TT       = 130.17725  (2000.0)   

  q = 0.2302210 AE       = 188.04538  (2000.0) 

  e = 0.9997576     i    = 124.92332  (2000.0) 

 

 (epoch 1996 Apr 27) [ref. 8, MPC 27287, 1996] 
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Grafiek 1: Het (ongecorrigeerde) waargenomen helderheidsverloop 

van C/1996 B2 (Hyakutake) over de periode van 21 februari tot 25 

april 1996 (124 waarnemingen) 

 

Figure 1: The (uncorrected) observed magnitudes plotted versus 

time of C/1996 B2 (Hyakutake) over the period from 1996 February 

21 till 1996 April 25 (124 observations). 
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3.  Analyse van het helderheidsverloop 

 

Uit de 65-daagse periode van 21 februari t/m 25 

april 1996 waren in totaal 124 waarnemingen van 

11 Nederlandse en Belgische waarnemers voor 

een analyse van het helderheidsverloop van 

C/1996 B2 (Hyakutake) beschikbaar (zie bijlagen 

A en B).  

 

3.  Analysis of the photometrical data 

 

During the 65 days period from 1996 February 

21 up to and including 1996 April 25 a total of 

124 observations were made by 11 Dutch 

observers. These were used (see appendices A 

and B) for analysis of the photometrical 

behaviour.  

 

Aangezien alle schattingen verricht waren met 

een binoculair, kleine refractor of het blote oog, is 

géén instrumentcorrectie (zoals beschreven in 

hoofdstuk 1) op de waargenomen helderheden 

toegepast. 

Een aantal schattingen waren verricht op een 

dusdanige hoogte boven de horizon, waarbij de 

vergelijkingssterren op andere hoogten stonden, 

dat voor extinctie gecorrigeerd diende te worden. 

Deze extinctie-correctie is uitgevoerd volgens de 

tabellen van de International Comet Quarterly [lit. 

9, p. 199, tabel Ia ; zie ook Bijlage D]. 

 

 

All observations were made with a binocular, 

small refractor or with the naked eye. Therefore 

no instrument correction (as described in chapter 

1) was applied. 

 

Some observations were made with low altitude 

of the comet above the horizon, and with 

comparison stars on different altitudes. On these 

observations an atmospheric extinction 

correction as described by the International 

Comet Quarterly [ref. 9, p. 199, table Ia ; see 

also Appendix D] was applied. 

 

 

a. pre-perihelium analyse 

 

Uit de pre-perihelium-waarnemingsperiode van 

21 februari t/m 25 april 1996 waren 95 Sidgwick-

schattingen beschikbaar. 

Een grafische weergave van de H10-waarden van 

deze schattingen (zie grafiek 2b) laat een redelijk 

rechtlijnig, licht dalend, helderheidsverloop zien.  

 

De aanwezige spreiding binnen de 

waarnemingen moet grotendeels worden 

toegeschreven aan de vaak ongunstige 

waarnemingsomstandigheden (bv. maanlicht), 

problemen met het schatten van een 

ongebruikelijk heldere komeet (door gebrek aan 

goede vergelijkingssterren in de nabijheid) of 

problemen met de defocusering van de 

binoculairs vanwege de ongebruikelijk grote 

comadiameter.  

 

 

a. pre-perihelion analysis  

 

During pre-perihelion, from 1996 February 21 up 

to and including 1996 April 25, 95 Sidgwick-

estimations were made. 

A graphical representation of the H10 values of 

these estimations (see figure 2b) shows a linear, 

slightly decreasing, development of the 

brightness. 

 

The dispersal of the estimations is mainly due to 

unfavourable circumstances (e.g. moonlight), 

problems to estimate a comet of unusual 

brightness (due to no good comparison stars in 

the vicinity of the comet), or problems with 

defocusing the binoculars due to the unusual 

great coma diameter of the comet. 
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Grafiek 2: Het verloop van de waargenomen helder-

heid (a) en H10 (b) uitgezet tegen r tijdens de pre-

perihelium-periode. 

Figure 2: Observed magnitude (a) and H10 (b) versus 

Sun-comet-distance r from pre-perihelion 

observations. 

 

Evenals in het 'Halley-Report' [lit. 10] en het As in the 'Halley-Report' [ref. 10] and ‘Swift-

a) 
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‘Swift-Tuttle-Report’ [lit. 11] zijn bij de analyse 

een aantal selectie-criteria gehanteerd: 

 

  * alleen waarnemingen verricht met 

binoculairs of een kleine refractor zijn in de 

analyse betrokken; 

  * alleen waarnemingen verricht onder 

redelijke omstandigheden (d.w.z. hoogte 

van de komeet boven de horizon hoger 

dan 15 graden en een grensgrootte ter 

hoogte van de komeet beter of gelijk aan 

3,0) werden in de analyse betrokken; 

  * onnauwkeurige schattingen (de zgn. 

‘dubbele-punt-schattingen’) zijn buiten de 

analyse gehouden. 

 

Uiteindelijk resteerden 54 schattingen over de 

periode 21 februari tot 16 april 1996, met als 

resultaat de volgende waarden voor de foto-

metrische parameters (correlatie-coëfficient 

89,8%): (zie figuur 3) 

Tuttle-Report’ [ref. 11] some selectional criteria 

were applied in the analysis: 

 

 

  * only observations made with binoculars or 

a small refractor were included; 

 

  * only observations made under reasonable 

good circumstances (i.e. altitude of the 

comet more than 15 degrees and a limiting 

magnitude at the altitude of the comet 

better or equal with 3.0) were included; 

 

  * inaccurate estimations (the so called 

‘double-point-estimations’) were omited. 

 

 

This results into 54 estimations, from the period 

1996 February 21 up to and including 1996 April 

16, being used to obtain the following values for 

the photometrical parameters (correlation 

coefficient 89.8%): (see figure 3) 

 

 

  H0 = 5.29 ± 0.07    n = 3.55 ± 0.24 (N = 54,  r = 1.673 - 0.522 AU) 



 

Grafiek 3: De heliocentrische helderheid van de pre-perihelium-

waarnemingen uitgezet tegen log(r); de lijn geeft het helderheids-

verloop aan volgens: 

 

Figure 3: The heliocentric magnitude from the pre-perihelion 

observations versus log(r); the line representing: 

         H0 = 5.3 with n = 3.6  

C/1996 B2 (Hyakutake)
pre-perihelion 21 Feb - 16 Apr 1996  (N=54)
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4.  Vergelijking met andere analyses 

 

Komeet C/1996 B2 (Hyakutake) is door vele 

amateurs over de gehele wereld waargenomen. 

Niet alleen binnen de Nederlandse Kometen 

Vereniging, maar ook door andere auteurs zijn 

analyses gemaakt van het helderheidsverloop 

van deze komeet op basis van de vele 

beschikbare waarnemingen. 

 

De Comet Section van de British Astronomical 

Association (BAA, Engeland) ontving via haar 

coördinatoren of The Astronomer van meer dan 

90 waarnemers in totaal 1159 visuele 

waarnemingen aan C/1996 B2 (Hyakutake)  Uit 

deze waarnemingen leidde Jonathan Shanklin 

de fotometrische parameters af voor de pre-

perihelium-periode [lit 12]. 

 

 

 

Een soortgelijke analyse werd uitgevoerd door 

Andreas Kammerer (VdS-Fachgruppe Kometen, 

Duitsland) [lit. 13]. Hij gebruikte 363 

waarnemingen van 23 leden van de VdS-

Fachgruppe, aangevuld met meer dan 1200 

waarnemingen van internationale waarnemers 

uit de databases van de International Comet 

Quarterly (SAO) en ‘The Astronomer’ (BAA). 

Hij vond dat het helderheidsverloop voor de 

gehele periode (zowel pre- en post-perihelium) 

met dezelfde fotometrische paramaters 

beschreven kon worden, met uitzondering van 

een periode van 30 dagen rond perihelium-

doorgang (1 mei 1996). 

 

Michael Hicks en Uwe Fink van het Lunar and 

Planetary Laboratory (Tuscon, Arizona, USA) 

voerden een analyse van het helderheids-

verloop uit ter aanvulling op hun onderzoek naar 

de gas- en stofproductie van C/1996 B2 

(Hyakutake) [lit. 14]. Zij gebruikten voor de 

analyse circa 100 internationale helderheids-

schattingen zoals deze in de diverse IAU 

Circulaires in 1996 waren gepubliceerd. 

 

4.  Comparison to other analyses 

 

Comet C/1996 B2 (Hyakutake) was observed by 

several amateurs all over the world. More 

authors used these observations to analyse the 

brightness behavior of this comet. 

 

 

 

 

 

The Comet Section of the British Astronomical 

Associaton (BAA, England) received several 

international observations. Over 90 observers 

submitted 1159 visual magnitude estimates to 

‘The Astronomer’ and BAA coordinators. From 

these observations Jonathan Shanklin calculated 

the photometrical parameters for the pre-

perihelion period of C/1996 B2 (Hyakutake) [lit 

12]. 

 

Another analysis was performed by Andreas 

Kammerer (VdS-Fachgruppe Kometen, 

Germany) [ref. 13]. He used 363 observations by 

23 members of the VdS-Fachgruppe, 

supplemented with over 1200 international from 

the databases of the International Comet 

Quarterly (SAO) and ‘The Astronomer’ (BAA). 

According to his analysis it was possible to 

describe the brightness behavior for both the pre-

perihelion and post-perihelion period with one set 

of photometrical parameters. Only for a 30-day 

period around perihelium (1996 May 1) he found 

different parameters.  

 

 

Michael Hicks and Uwe Fink (Lunar & Planetary 

Laboratory, Tuscon, Arizona, USA) made an 

analysis of the brightness behaviour in addition 

on their analysis of the gas and dust production 

rates of C/1996 B2 (Hyakutake) [lit. 14]. They 

used about 100 international estimations as 

published in the 1996 editions of the IAU 

Circulars. 
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Onderstaand zijn de DCS-resultaten vergeleken 

met die van de genoemde analyses: 

The result of the DCS-analysis is compared with 

the other analyses: 

 

 

 DCS H0 = 5.29 ± 0.07 n = 3.55 ± 0.24 (r = 1.67 - 0.52 AU) [this report] 

 

 BAA H0 = 5.31 ± 0.02 n = 3.08 ± 0.04 (r = 1.84 - 0.23 - 2.40 AU)   

    [total pre- and post-perihelion] [ref. 12] 

 

 VdS H0 = 5.25 ± 0.05 n = 3.3   ± 0.04 (r = 1.84 - 0.52 / 0.52 - 2.40 AU) 

    H0 = 4.3   ± 0.5 n = 2.0   ± 0.05 (r = 0.52 - 0.23 - 0.52 AU) 

     [-15d < t < +15d] [ref. 13] 

 

 Hicks – Fink H0 = 5.2 n = 3.5  (r = 1.74 - 0.50 AU) [ref. 14] 

 

 

Uit deze vergelijking blijkt dat de in dit report 

gepresenteerde absolute helderheid (H0) een 

goede overeenkomst vertoont met die uit 

vergelijkbare analyses.  

De waarnemingsset van de Nederlandse 

Kometen Vereniging bevat te weinig 

waarnemingen over de periode na 16 april 1996 

om de door Kammerer gevonden 

helderheidstoename in de periode rond 

perihelium te kunnen bevestigen. In zijn eigen 

analyse geeft Kammerer aan dat de 

waarnemingen in deze periode door de geringe 

elongatie een grotere spreiding vertonen dan in 

de overige perioden. Toch blijven er volgens 

hem voldoende aanwijzingen om te 

veronderstellen dat er rond perihelium sprake is 

van een reële helderheidstoename [lit. 13]. 

 

The comparison shows that the absolute 

magnitude (H0) from the DCS-observations is in 

good agreement with those from similar analysis. 

There were too few Dutch observations from the 

period after 1996 April 16 to support the increase 

in brightness as analysed by Kammerer. He 

noted quite some dispersion in the estimations 

around perihelion (due to the small elongation of 

the comet), but the increase in brightness around 

perihelion still was significant [lit. 13]. 
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5.  Comadiameter en DC 

 

Bij 109 waarnemingen uit de periode 21 februari 

tot 25 april 1996 werd door de waarnemer een 

schatting verricht aan de grootte van de 

waargenomen comadiameter en een waarde 

voor DC (Degree of Condensation, ofwel graad 

van condensatie) bepaald. 

Ten aanzien van deze waarnemingen is geen 

enkele selectie toegepast. 

 

Wanneer we de waargenomen comadiameter 

uitzetten tegen de datum (zie grafiek 5) zien we 

een forse toename van de comadiameter rond 

25 maart 1996 (op 1,0 AE van de zon). Dit werd 

veroorzaakt door de dichte nadering van de 

komeet tot de aarde (0,11 AE op 25,3 maart 

1996). De maximale schijnbare comadiameter 

was zo’n 120 boogminuten (2 graden!). 

 

De schijnbare comadiameter kan omgerekend 

worden naar de werkelijke comadiameter in 

kilometers volgens onderstaande formule: 

5.  Coma diameter and DC 

 

During the period between 1996 February 21 and 

April 25 109 determinations of the diameter of 

the coma were made, including an estimation of 

the DC (Degree of Condensation). 

 

With respect to these observations no 

corrections were applied. 

 

When plotting the observed coma diameter 

against time (see figure 5) a great increase in 

coma diameter around 1996 March 25 (at 1.0 AU 

distance to the sun) is obvious. This is caused by 

the close approach to the earth (closest 

approach at 0,11 AU on 1996 March 25.3). The 

maximum observed coma diameter was about 

120 arcminutes (2 degrees !). 

 

 

The observed coma diameter can be converted 

to a real coma diameter in kilometers with the 

formula: 

 

      D = d *  * 43516 

 

Hierbij is D de werkelijke comadiameter (in 

kilometers), d de schijnbare comadiameter (in 

boogminuten) en  de afstand van de komeet tot 

de aarde (in AE). 

 

Als we nu kijken naar de werkelijke grootte van 

de coma zien we een forse spreiding in de 

waarnemingen, vermoedelijk vooral het gevolg 

van wisselende en soms matige 

waarnemingsomstandigheden.  

 

Duidelijk is dat de maximale comadiameter van 

komeet C/1996 B2 (Hyakutake) ongeveer 600 

000 kilometer heeft bedragen. 

 

De condensatiegraad van de coma (Degree of 

Condensation, DC) vertoonde tijdens de gehele 

waargenomen periode een zeer forse spreiding 

(zie figuur 4). 

With D as the real coma diameter (in kilometers), 

d the observed coma diameter (in arcminutes) 

and  the distance between the comet and the 

earth (in AU).  

 

The real diameter of the coma shows a broad 

dispersion probable mainly due to moderate 

circumstances during the observations. 

 

 

 

The maximal coma diameter of C/1996 B2 

(Hyakutake) amounted to about 600,000 

kilometer. 

 

The degree of condensation (DC) showed during 

the observational period a very broad dispersion 

(see figure 4). 
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Grafiek 4: Waargenomen mate van condensatie (DC) 

uitgezet tegen de afstand komeet-zon (r) 

 

Figure 4: Observed Degree of Condensation (DC) 

versus distance comet-sun (r) 
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Grafiek 5: Waargenomen comadiameter in boog-

minuten (a) en in miljoen kilometers (b) uitgezet tegen 

de afstand komeet-zon (r) 

 

Figure 5: Observed coma diameter in arcminutes (a) 

and in million kilometers (b) versus distance comet-

sun (r) 

 

a) 

b) 
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6.  Staartlengtes 

 

Half maart 1996 (op 1,3 AE van de zon) werd 

voor het eerst een kort gasstaartje gezien. Snel 

nam de waargenomen staartlengte toe. Op 24 

maart werd al een staartlengte van zo’n 40 

graden gemeld en in de nacht van 26/27 maart 

rapporteerden waarnemers een gasstaart van 

zo’n 60 à 70 graden lengte! Uiteraard lopen de 

gerapporteerde staartlengtes fors uiteen omdat 

de feitelijke waarnemings-omstandigheden een 

enorme invloed hebben op de 

waarneembaarheid van de – aan de uiteinden 

zeer zwakke – gasstaart. Tevens bevond het 

einde van de staart zich nabij de vele zwakke 

sterren in het sterrenbeeld Haar van Berenices, 

waardoor het moeilijk was het reële einde van de 

staart vast te leggen. Vanaf eind maart nam met 

het toenemen van de afstand tot de aarde ook 

de staartlengte weer af. Eind april werd nog een 

gasstaartje van 3 à 4 graden gemeld. 

Vanaf eind maart werd tevens melding gemaakt 

van een korte stofstaart van maximaal ongeveer 

5 graden lengte.  

 

Tussen 12 maart en 25 april 1996 werden 97 

lengtebepalingen opgegeven. Deze waar-

genomen lengtes zijn omgerekend naar een 

werkelijk lengte van de staart in miljoenen 

kilometers volgens de formule: 

6.  Tail lengths 

 

Mid 1996 March (at 1.3 AU from the sun) 

observers noted for the first time a short ion tail. 

Quickly the tail length increased. Already on 

March 24 a tail length of about 40 degrees was 

mentioned and during the night March 26/27 

observers reported a tail of about 60 à 70 

degrees long! There was much difference in 

reported tail lengths, mainly due to the different 

observing conditions which are of considerable 

influence on the visibility of the – at extremity 

weak – ion tail. The end of the tail was also near 

the constellation Coma Berenices, with a lot of 

weak stars, which made it difficult to distinguish 

the real tail length. 

 

From late March the tail length increased due to 

the decreasing distance between the comet and 

the earth. Late April still a small ion tail of about 3 

à 4 degrees was reported. 

Starting late March also a short dust tail with a 

maximal length of about 5 degrees was 

mentioned. 

 

Between 1996 March 12 and April 25 a total of 

37 tail lengths were reported. These observed 

tail lengths were recalculated to real lengths in 

millions of kilometers with the formula: 

 

     S  =    * sin (T) / sin ( - T)  

 

waarbij S de werkelijke staartlengte (in AE) is, T 

de waargenomen staartlengte (in graden),  de 

afstand van de komeet tot de aarde (in AE) op 

het moment van waarneming en  de fasehoek 

tussen de zon, komeet en aarde (in graden) op 

het moment van waarneming. 

 

In grafiek 6b zijn de berekende werkelijke 

staartlengtes weergegeven. Duidelijk is dat eind 

maart 1996 (op 1,0 AE van de zon) de maximale 

waargenomen gasstaartlengte onge-veer 50 

miljoen kilometer bedroeg. 

 

with S being the real length of the tail (in AU), T 

the observed tail length (in degrees),  the 

distance comet-earth (in AU) and  the phase-

angle of the sun-comet-earth (in degrees); all at 

the moment of observation. 

 

 

In figure 6b the real lengths of the tail are plotted. 

It is clearly visible that in late March 1996 (at 1.0 

AU to the sun) the observed length of the ion tail 

was about 50 million kilometer. 
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Grafiek 6: Waargenomen staartlengtes in graden (a) 

en in miljoen kilometers (b) uitgezet tegen de afstand 

komeet-zon (r). 

 

 

Figure 6: Observed tail lengths in degrees (a) and in 

million kilometers (b) versus distance comet-sun (r). 

 

 

 

DEEL 2 – 

C/1995 O1 (Hale-Bopp) 

 

PART 2 – 

C/1995 O1 (Hale-Bopp) 

 
 

 

7.  Verschijning 

 

In de nacht van 22/23 juli 1995 ontdekten de 

Amerikaanse amateursterrenkundigen Alan 

Hale (Cloudcroft, New Mexico) en Thomas 

Bopp (Stanfield, Arizona) onafhankelijk van 

elkaar een nieuwe komeet nabij de bolvormige 

sterrenhoop M70 in het sterrenbeeld Schutter. 

De komeet was zichtbaar als een zwak vlekje 

van ongeveer de 10e à 11e grootte [lit. 15]. 

 

Uit de eerste voorlopige baanberekeningen 

bleek de komeet zich op nog ruim 1 miljard 

kilometer (!) (7,1 AE) van de zon te bevinden 

(halverwege tussen de banen van Jupiter en 

Saturnus). Het perihelium zou pas op 1 april 

1997 worden bereikt [lit 16]. 

 

Als een komeet op een dergelijke afstand van 

de zon al door amateurs kan worden 

waargenomen moet het of om een komeet in 

uitbarsting of om een mogelijk zeer aktieve 

komeet gaan. Optimisten verwachtten een 

maximale helderheid van magnitude -4; 

anderen hielden het voorlopig op een maximale 

helderheid rond magnitude 0. 

 

Komeet Hale-Bopp kon ook nog teruggevonden 

worden als een zwak object van magnitude 18 

op fotografische platen die reeds op 27 april 

1993 (op 13,0 AE van de zon) werd gemaakt 

met de UK Schmidt Telescoop van de 

Australische sterrenwacht Siding Spring [lit. 17]. 

 

De leden van de Nederlandse Kometen 

7.  Apparition 

 

In the night of 1995 July 22/23 the American 

amateurs Alan Hale (Cloudcroft, New Mexico) 

and Thomas Bopp (Stanfield, Arizona) discoverd 

independently a new comet close to the globular 

cluster M70 in the constellation of Sagitarius. The 

comet was of about 10th/11th magnitude [ref. 

15]. 

 

 

 

The first parabolic orbital elements showed that 

the comet was still more than 1 billion kilometer 

(!) (7.1 AU) away from the sun (halfway between 

the orbits of Jupiter and Saturn). Perihelium 

would be reached on 1997 April 1 [ref. 16].  

 

If a comet can be observed by amateurs at such 

a great distance to the sun, the comet must be in 

outburst or it must be a very active comet. 

Optimists expected a maximum brightness of -4; 

others suggested a maximum brightness of 

about magnitude 0. 

 

 

 

A pre-discovery observation of comet Hale-Bopp 

was found on photographic plates made with the 

UK Schmidt Telescope from Siding Spring 

(Australia) on 1993 April 23 (at 13.0 AU of the 

sun). The comet was about 18th magnitude at 

that time [ref. 17]. 

 

 



REPORT 1995-1998  Dutch Comet Section Page 19 

 
 
Vereniging, Peter Bus, Georg Comello en Henk 

Feijth, konden de komeet in augustus 1995 

waarnemen vanuit het Zuidfranse Puimichel. 

Helaas bleef de komeet nog lange tijd op te 

zuidelijke declinatie (in het sterrenbeeld 

Schutter) staan om vanuit Nederland te kunnen 

worden waargenomen. 

 

Na conjunctie met de zon kon komeet Hale-

Bopp in maart 1996 weer worden 

waargenomen. Frans van Loo (Genk, België) 

nam de komeet vanaf 30 maart waar. De 

helderheid was rond de 8e grootte en het 

optimisme over een heldere komeet-

verschijning in het voorjaar van 1997 bleef. 

 

In april 1996 passeerde komeet Hale-Bopp op 

zo'n 120 miljoen kilometer de planeet Jupiter. 

Zijn baan werd daarbij zodanig gewijzigd dat de 

omlooptijd verkort werd van ongeveer 4200 jaar 

naar ruim 2500 jaar. 

 

De eerste waarneming van komeet Hale-Bopp 

door leden van de Nederlandse Kometen 

Vereniging vanaf Nederlandse bodem werd op 

16 mei verricht door Alex Scholten (Eerbeek), 

laag boven de zuidelijke horizon. In juni volgden 

meer Nederlandse waarnemers. Met een 

helderheid van magnitude 7 volstonden (grote) 

verrekijkers nu voor de waarneming van de 

komeet. Hij was zichtbaar als een zwak vlekje 

en ook de eerste indrukken van een klein 

staartje werden gemeld. De komeet bevond 

zich midden in de Melkweg in de 

sterrenbeelden Schutter en Schild. 

 

Komeet Hale-Bopp werd inmiddels ook met 

allerhande professionele apparatuur op diverse 

golflengten waargenomen. De beste schatting 

van de grootte van de komeetkern werd 

bepaald op circa 30 tot 40 kilometer. 

 

In het najaar van 1996 bewoog de komeet zich 

langzaam door het sterrenbeeld Slangendrager. 

De helderheid nam geleidelijk toe, alhoewel de 

helderheidstoename vanaf september minder 

snel leek te gaan dan in de periode daarvoor. 

The members of the Dutch Comet Section, Peter 

Bus, Georg Comello and Henk Feijth, observed 

the comet already in August 1995 from Puimichel 

in southern France. The comet would stay a long 

time at such a southern declination (in the 

constellation Sagituarius) that it could not be 

observed from the Netherlands. 

 

In March 1996, after conjunction with the sun, 

comet Hale-Bopp became visible again. Frans 

van Loo (Genk, Belgium) observed the comet on 

March 30. The comet was about 8th magnitude 

and observers stayed optimistic about a great 

comet-show in the Spring of 1997. 

 

Comet Hale-Bopp passed Jupiter at a distance of 

about 120 million kilometer in April 1996. This 

changed the period of the orbit from 4,200 years 

to a good 2,500 years. 

 

 

The first observations of comet Hale-Bopp made 

on Dutch soil by a member of the Dutch Comet 

Section was made by Alex Scholten (Eerbeek) 

on May 16. The comet appeared at that time low 

above the southern horizon. In June more 

observations by other observers were made. At 

this time the comet was visible in (large) 

binoculars at magnitude 7. The comet was 

visible as a weak spot and the first impressions 

of a small tail were mentioned. Comet Hale-Bopp 

moved through the Milky Way in the 

constellations Sagittarius and Scutum. 

 

 

Professional institutes made several 

observations a various wavelengths. The best 

estimate of the diameter of the nucleus of comet 

Hale-Bopp gave a diameter of about 30 à 40 

kilometer. 

 

During the autumn of 1996 the comet moved 

slowely through the constellation Ophiuchus. The 

brightness increased slowly; although less steep 

as during the previous period. In September 

comet Hale-Bopp reached 5th/6th magnitude 

and could sometimes be observed with the 
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Komeet Hale-Bopp was in september van de 5e 

à 6e grootte en werd soms al met het blote oog 

waargenomen. 

In november/december verdween komeet Hale-

Bopp in de avondschemering (in het 

sterrenbeeld Arend) en ondanks de helderheid 

van rond magnitude 4 was hij meestal moeilijk 

waarneembaar. De komeet vertoonde een klein 

staartje van ongeveer 1 graad lengte. 

 

Vanaf half januari 1997 werd komeet Hale-

Bopp weer zichtbaar aan de ochtendhemel vlak 

naast de Melkweg in de sterrenbeelden Arend 

en Zwaan. De helderheid nam nu snel toe van 

de 3e naar 1e grootte. Ook de 

staartontwikkeling werd steeds duidelijker. 

Zowel met het blote oog als in een verrekijker 

vertoonde de komeet een fraaie 'V'-vorm met 

een zwakke gasstaart en een duidelijke 

stofstaart, beide van enkele graden lengte. In 

een telescoop werden jets en fontein-structuren 

bij de heldere valse kern waargenomen. 

 

In maart 1997 werd de komeet een fraaie 

fotogenieke verschijning rond magnitude 0. Ook 

de staarten (met name de stofstaart) begonnen 

zich duidelijker te ontwikkelen en er werden 

lengtes van een tiental graden gerapporteerd. 

In een telescoop waren nabij de heldere 

sterachtige valse kern nu fraaie enveloppe-

structuren zichtbaar. 

 

Op 22 maart bereikte komeet Hale-Bopp zijn 

dichtste nadering tot de aarde op een kleine 

197 miljoen kilometer. En op 1 april passeerde 

komeet Hale-Bopp zijn perihelium op een 

afstand van 0,914 AE (137 miljoen kilometer) 

van de zon.  

 

Dankzij een periode met aanhoudend heldere 

nachten kon de komeet eind maart / begin april 

in volle glorie worden waargenomen en 

gefotografeerd. Ook het grote publiek had de 

komeet inmiddels opgemerkt en de 

volkssterrenwachten konden de toeloop van het 

publiek nauwelijks verwerken. Zelfs vanuit de 

verstedelijkte gebieden was komeet Hale-Bopp 

naked eye. 

 

Comet Hale-Bopp disappeared in the evening 

twilight during November/December (in the 

constellation Aquila) and was mostly a difficult 

object, unless the brightness of magnitude 4. At 

this time a small tail of about 1 degree length 

was visible. 

 

 

From January 1997 comet Hale-Bopp became 

visible in the morning sky, close to the Milky Way 

in the constellations Aquila and Cygnus. The 

brightness increased quickly to 1th magnitude. 

The tails became more prominent. With naked 

eye and in binoculars a beautiful 'V'-like shape 

from the weak ion tail and a clear dust tail 

became visible. Both tails had a length of several 

degrees. 

 

In a telescope several jets and fountains were 

visible close to the bright false nucleus. 

 

 

During March 1997 comet Hale-Bopp became a 

beautiful bright comet of about magnitude 0. 

Both tails (the dust tail in particular) develloped 

into tails with tens of degrees length. Very 

beautiful enveloppes were visible nearby the 

false nucleus. 

 

 

 

Comet Hale-Bopp reached his closest distance 

to the earth on March 22nd at a little less than 

197 million kilometer. On April 1th the comet 

reached its perihelion at 0.914 AE (137 million 

kilometer) of the sun. 

 

 

A period of continuing clear nights in the last 

week of March and the first weeks of April made 

it possible to observe and photograph the comet 

thoroughly. The general public became also 

aware of the comet and public observatories had 

many visitors. The comet was even from 

urbanized areas clearly visible. 
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nu duidelijk zichtbaar.  

 

De helderheid van de komeet was nu zodanig 

dat het moeilijk was om deze goed te schatten 

(welke vergelijkingssterren? hoe zit het met de 

correctie voor extinctie op verschillende 

hoogtes boven de horizon?). Hierdoor liepen de 

schattingen wel wat uiteen, maar duidelijk was 

dat de maximale helderheid tussen magnitude -

½ en -1 lag! De coma was vrij compact en de 

komeet vertoonde een opvallende stofstaart. 

Onder goede donkere omstandigheden werden 

staartlengtes gemeld tot 20 graden. Er was nog 

steeds een goed onderscheid te maken tussen 

de zwakke rechte gasstaart en de veel 

helderder gekromde stofstaart.  

 

Op 6 april 1997 bevond de komeet zich bijna 

bovenop de open sterrenhoop M34 in Perseus. 

Ook telescopisch bleef komeet Hale-Bopp 

interessant met diverse duidelijk waarneembare 

schilstructuren. Dergelijke structuren kenden 

we alleen van tekeningen uit de 19e eeuw (bv. 

kometen Donati (1858) en Coggia (1874))! 

Op 11 april zaten de fotografen klaar om te 

vereeuwigen hoe komeet Hale-Bopp zich op 

vrijwel dezelfde positie (in het sterrenbeeld 

Perseus) bevond als een jaar daarvoor komeet 

Hyakutake (C/1996 B2).  

 

Begin mei 1997 verdween de komeet geleidelijk 

in de avondschemering. De laatste 

helderheidsschattingen werden op 7 mei 

verricht. 

De komeet was nu opnieuw in conjunctie met 

de zon. Vanaf eind juli 1997 konden alleen 

waarnemers op het zuidelijk halfrond komeet 

Hale-Bopp weer waarnemen.  

 

De laatste waarnemingen aan komeet Hale-

Bopp door leden van de Nederlandse Kometen 

Vereniging moesten dan ook verricht worden 

tijdens verblijf op het zuidelijk halfrond. Alex 

Scholten nam de komeet op 1 augustus 1997 

nog waar vanaf de flanken van de Kilimanjaro 

(Tanzania).  

 

 

 

 

At this brightness it was difficult to make good 

estimations (which comparision stars should be 

used? which extintion corrections are necessary 

due to altitude differences?). Magnitude 

estimations diverged somewhat, but maximum 

magnitude was between -½ and -1! 

 

The comet showed a compact coma and a 

striking dust tail. Tail lengths up to 20 degrees 

were mentioned. It was easy to distinguish 

between the weak straight ion tail and the bright 

curved dust tial. 

 

 

 

On 1997 April 6 comet Hale-Bopp stood almost 

upon the open star cluster M34 in Perseus. In a 

telescope the comet showed several clearly 

visible shell-structures. These structures were 

only know from drawings of bright comets in the 

19th century (e.g. comets Donati (1858) and 

Coggia (1874))! 

 

At April 11 photographers were ready to 

photograph comet Hale-Bopp at almost the 

same position (in the constellation Perseus) at 

which comet Hyakutake (C/1996 B2) stood 

exactly a year earlier. 

 

In the first weeks of May the comet disappeared 

in the evening twilight. Last estimations were 

made on May 7. 

 

The comet was once again in conjunction with 

the sun. In the last days of July 1997 the comet 

became visible again, but only for observers in 

the southern hemisphere.  

 

The last observations by members of the Dutch 

Comet Section were made during holidays on 

the southern hemisphere. Alex Scholten 

observed the comet on 1997 August 1st from the 

slopes of Mount Kilimanjaro (Tanzania).  
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Vanwege een verblijf in Venezuela in het kader 

van de totale zonsverduistering van 26 februari 

1998 nam Georg Comello komeet Hale-Bopp 

nog tweemaal waar in februari en maart 1998. 

De laatste serie waarnemingen werd door Alex 

Scholten van 22 maart tot 26 april 1998 verricht 

tijdens een verblijf in Nieuw Zeeland. De 

komeet bevond zich in het sterrenbeeld 

Schilder (Pictor) en de helderheid was 

inmiddels afgenomen tot ongeveer de 9e 

grootte. 

 

 

 

 

In February/March 1998 some observations of 

comet Hale-Bopp were made by Georg Comello 

from Venezuela as he made an expedition to 

observe the total solar eclips of 1998 February 

28. 

The last series of observations were made by 

Alex Scholten from 1998 March 22 till April 26 

during his stay in New Zealand. The comet was 

visible in the constellation Pictor and was of 

about 9th magnitude. 

  

 

Heliocentrische baanelementen / Heliocentric orbital elements of C/1995 O1 (Hale-Bopp) 

  T = 1997 Apr 1.1373 TT       = 130.5887  (2000.0)   

  q = 0.914141 AE       = 282.4707  (2000.0) 

  e = 0.995069     i    =   89.4300  (2000.0) 

 

 (epoch 1997 Mar 13) [ref. 8, MPC 35204, 1999] 
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Grafiek 7: Het (ongecorrigeerde) waargenomen helderheidsverloop 

van C/1995 O1 (Hale-Bopp) over de periode van 16 augustus 1995 

tot 26 april 1998 (433 waarnemingen) 

 

Figure 7: The (uncorrected) observed magnitudes plotted versus 

time of C/1995 O1 (Hale-Bopp) over the period from 1995 August 16 

till 1998 April 26 (433 observations). 
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8.  Analyse van het helderheidsverloop 

 

Uit de 981 dagen lange periode tussen 19 

augustus 1995 en 26 april 1998 waren in totaal 

433 waarnemingen van 14 Nederlandse en 

Belgische waarnemers voor een analyse van het 

helderheidsverloop van C/1995 O1 (Hale-Bopp) 

beschikbaar (zie bijlagen A en B).  

 

8.  Analysis of the photometrical data 

 

During the 981 days long period of 1995 August 

19 up to and including 1998 April 26 a total of 

433 observations were made by 14 Dutch and 

Belgian observers. These were used (see 

appendices A and B) for an analysis of the 

photometrical behaviour.  

 

Alleen in de periode tussen medio augustus 

1995 en medio mei 1996 zijn schattingen verricht 

met reflectoren en is op de waargenomen 

helderheden een instrument-correctie toegepast 

(zoals beschreven in hoofdstuk 1). Alle 

schattingen ná medio mei 1996 werden verricht 

met een binoculair, kleine refractor of het blote 

oog, zodat hiervoor géén instrumentcorrectie 

nodig was. 

Een aantal schattingen zijn verricht op een 

dusdanige hoogte boven de horizon, waarbij de 

vergelijkingssterren op andere hoogten stonden, 

dat voor extinctie gecorrigeerd diende te worden. 

Deze extinctie-correctie is uitgevoerd volgens de 

tabellen van de International Comet Quarterly [lit. 

9, p. 199, tabel Ia ; zie ook Bijlage D]. ]. 

 

 

Only in the period between 1995 August and 

1996 May observations were made with 

reflectors and on these observations an 

instrument correction was applied (as described 

in chapter 1). All observations after 1996 May 

were made with a binocular, small refractor or 

with the naked eye. Therefor on these 

observations no instrument correction was 

applied. 

Some observations were made with low altitude 

of the comet above the horizon, and with 

comparison stars on different altitudes. On these 

observations an atmospheric extinction 

correction as described by the International 

Comet Quarterly [ref. 9, p. 199, table Ia ; see 

also Appendix D] was applied. 

 

 

a. pre-perihelium analyse 

 

Uit de pre-perihelium-waarnemingsperiode van 

19 augustus 1995 tot 1 april 1997 zijn 309 

Sidgwick-schattingen beschikbaar. 

Een grafische weergave van de H10-waarden van 

deze schattingen (zie grafiek 8b) laat een redelijk 

rechtlijnig, licht dalend, helderheidsverloop zien.  

 

De aanwezige spreiding binnen de waarnemin-

gen (metname rond perihelium) moet 

grotendeels worden toegeschreven aan de vaak 

ongunstige waarnemingsomstandigheden (bv. 

maanlicht), problemen met het schatten van een 

ongebruikelijk heldere komeet (gebrek aan 

goede vergelijkingssterren in de nabijheid) of 

problemen met de defocusering van de 

binoculairs vanwege een grote comadiameter.  

 

a. pre-perihelion analysis  

 

During pre-perihelion, from 1995 August 19 up to 

1997 April 1, in total 309 Sidgwick-estimations 

were made. 

A graphical representation of the H10 values of 

these estimations (see figure 8b) shows a linear, 

slightly decreasing, development of the 

brightness. 

 

The dispersal of the estimations (specialy near 

perihelion) is mainly due to unfavourable 

circumstances (e.g. moonlight), problems to 

estimate a comet of unusual brightness (no good 

comparison stars in the vicinity of the comet), or 

problems with defocusing the binoculars due to a 

great coma diameter of the comet. 
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Grafiek 8: Het verloop van de waargenomen helder-

heid (a) en H10 (b) uitgezet tegen r tijdens de pre-

perihelium-periode. 

Figure 8: Observed magnitude (a) and H10 (b) versus 

Sun-comet-distance r from pre-perihelion 

observations. 
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Evenals in het 'Halley-Report' [lit. 10] en het 

‘Swift-Tuttle-Report’ [lit. 11] zijn bij de analy-se 

een aantal selectie-criteria gehanteerd: 

 

  * in de maand augustus 1995 werden alleen 

reflector-waarnemingen gebruikt; 

 

  * in de periode van maart 1996 tot februari 

1997 werden alleen waarnemingen 

verricht met binoculairs in de analyse 

betrokken; 

 

  * in de periode van februari/maart 1997 

werden alleen waarnemingen verricht met 

het blote oog in de analyse betrokken; 

 

  * alleen waarnemingen verricht onder 

redelijke omstandigheden werden in de 

analyse betrokken; d.w.z. hoogte van de 

komeet boven de horizon hoger dan 15 

graden en een grensgrootte ter hoogte van 

de komeet beter of gelijk aan : 

5,0 (tot november 1996); 

4,5 (november 1996 - februari 1997); 

3,0 (februari en maart 1997); 

 

  * onnauwkeurige schattingen (de zgn. 

‘dubbele-punt-schattingen’) zijn buiten de 

analyse gehouden; 

 

  * waarnemingen die duidelijk (meer dan 0,5 

magnitude) afweken van de overige 

schattingen in dezelfde periode zijn buiten 

de analyse gehouden. 

 

Uiteindelijk resteerden 178 schattingen over de 

periode 20 augustus 1995 tot 31 maart 1997. Het 

helderheidsverloop over deze periode kan 

beschreven worden met de volgende waarden 

voor de fotometrische parameters (correlatie-

coëfficient 99,2%) : 

As in the 'Halley-Report' [ref. 10] and ‘Swift-

Tuttle-Report’ [ref. 11] some selectional criteria 

were applied in the analysis: 

 

  * for 1995 August only observations made 

with reflectors were included; 

 

  * for the period 1996 March up to 1997 

February only observations made with 

binoculars were included; 

 

 

  * for the months 1997 February and March 

only observations made with the naked 

eye were included; 

 

 

  * only observations which were made under 

reasonable good circumstances were 

included; i.e. altitude of the comet more 

than 15 degrees and a limiting magnitude 

at the altitude of the comet better or equal 

with:  

5.0 (till 1996 November); 

4.5 (1996 November - 1997 February); 

3.0 (1997 February and March); 

 

 

  * inaccurate estimations (the so called 

‘double-point-estimations’) were omited; 

 

 

  * observations which differ clearly (more 

than 0.5 magnitude) from other 

observations in the same periode were 

omited. 

 

This results into 178 estimations, from the period 

1995 August 20 up to and including 1997 March 

31, being used to obtain the following values for 

the photometrical parameters (correlation 

coefficient 99.2%): 

 

  

 

H0 = -0.42 ± 0.04    n = 2.99 ± 0.03 (N = 178, r = 6.910 - 0.914) 
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Zowel uit de H10-grafiek als de analyse-grafiek 

blijkt het helderheidsverloop van komeet Hale-

Bopp echter niet tijdens de gehele 

waarnemingsperiode constant te zijn verlopen. 

In september 1996 bleek dat de komeet het 

helderheidsverloop uit het voorafgaande jaar niet 

kon vasthouden en de toename duidelijk vlakker 

werd. Pas eind februari 1997 leek de komeet 

plotseling een 'eindschot' te vertonen, waardoor 

de helderheid tot perihelium nog sterk toenam. 

 

Het afvlakken van het helderheidsverloop in 

september 1996 (op ongeveer 3,3 AE van de 

zon) valt ongeveer samen met de eerste 

meldingen van staartontwikkeling. 

De helderheidstoename van eind februari 1997 

(op ongeveer 1,5 AE van de zon) valt samen met 

het toenemen van deze staartontwikkeling (zie 

paragraaf 11) en duidt mogelijk op een toename 

van de waterproductie Mogelijk heeft ook de 

ongebruikelijke grootte van de kern van komeet 

Hale-Bopp met deze onverwachte 

helderheidstoename te maken. 

 

Het helderheidsverloop over de drie perioden 

kan beschreven worden met de volgende 

waarden voor de fotometrische parameters  (zie 

figuur 9): 

Both the H10 graph as the analysis graph shows 

that the development of the brightness of comet 

Hale-Bopp was not allways the same during the 

total observation period. 

In 1996 September the increase in brightness 

was less steep than in the previous year. Starting 

1997 February the comet shows a final uprise, 

which results in a prominent increase of 

brightness till perihelion. 

 

 

 

The less steep development of the brightness in 

1996 September (at about 3.3 AU of the sun) 

coincides with the first reports of a short tail. 

The uprise from the end of 1997 February (at 

about 1.5 AU of the sun) coincides with the 

increasing of the tail length (see also paragraph 

11) and indicates possibly an increase in the 

water production of the nucleus. The unusual 

great diameter of the nucleus of comet Hale-

Bopp is maybe also responsible for this 

unsuspected increase in brightness. 

 

The development of brightness for these three 

periodes can be described with the following 

values for the photometrical parameters (see 

figure 9): 

 

 

a)  period   20 August 1995 - 20 August 1996  (N = 86, r = 6.910 - 3.360 AU) 

 

H0 = -0.89 ± 0.11    n = 3.24 ± 0.07 (corr.coef. = 98.3%) 

 

 

b)  period   29 August 1996 - 26 February 1997  (N = 57, r = 3.260 - 1.093 AU) 

 

H0 = -0.13 ± 0.05    n = 2.93 ± 0.06 (corr.coef. = 98.9%) 

 

 

c)  period   27 February 1997 - 31 March 1997  (N = 35, r = 1.084 - 0.914 AU) 

 

H0 = -0.57 ± 0.03    n = 5.79 ± 0.41 (corr.coef. = 92.6%) 

 

 

 



 

Grafiek 9: De heliocentrische helderheid van de pre-perihelium-

waarnemingen uitgezet tegen log(r); de lijnen geven het helder-

heidsverloop aan volgens de bijbehorende H0 en n. 

 

Figure 9: The heliocentric magnitude from the pre-perihelion 

observations versus log(r); the line representing the given values for 

H0 and n. 
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b. post-perihelium analyse 

 

Uit de post-perihelium-waarnemingsperiode van 

1 april 1997 tot 26 april 1998 zijn 93 Sidgwick-

schattingen beschikbaar. 

Een grafische weergave van de H10-waarden van 

deze schattingen (zie grafiek 10b) toont een 

redelijk stabiele waarde voor H10 .  

 

Ook hier zien we vooral direct na perihelium een 

forse spreiding in de waarnemingen. Tevens zijn 

vrijwel alle schattingen verricht in april 1997 (dus 

met een geringe verandering van de afstand van 

de komeet tot de zon). Over de periode na 

conjunctie met de zon zijn slechts 10 

waarnemingen beschikbaar, vooral uit de 

periode maart/april 1998. Deze waarnemingen 

zijn verricht door leden die gedurende deze 

periode op zuidelijke breedten verbleven. 

b. post-perihelion analysis  

 

During post-perihelion, from 1997 April 1 up to 

and including 1998 April 26, 93 Sidgwick-

estimations were made. 

A graphical representation of the H10 values of 

these estimations (see figure 10b) shows a 

stable value for H10 . 

 

The dispersal of the estimations around 

perihelion is again obvious. 

Most observations were made in 1997 April (with 

a small difference in the distance between the 

comet and the sun). Only 10 observations from 

the period after conjunction of the comet with the 

sun  were available, mainly from 1998 

March/April. These observations were made by 

members who stayed at more southern latitudes. 

  

Evenals in bij de pre-perihelium-analyse zijn ook 

voor de waarnemingen tijdens de post-

perihelium-periode een aantal selectie-criteria 

gehanteerd: 

 

  * tot conjunctie van de komeet met de zon 

(juni 1997) zijn alleen blote oog 

waarnemingen gebruikt; 

 

 

  * na conjunctie met de zon zijn alleen 

waarnemingen verricht met binoculairs in 

de analyse betrokken; 

 

  * alleen waarnemingen verricht onder 

redelijke omstandigheden werden in de 

analyse betrokken; d.w.z. hoogte van de 

komeet boven de horizon hoger dan 15 

graden en een grensgrootte ter hoogte van 

de komeet beter of gelijk aan:   3,0 (april 

en mei 1997); 

4,5 (vanaf augustus 1997); 

 

  * onnauwkeurige schattingen (de zgn. 

‘dubbele-punt-schattingen’) zijn buiten de 

analyse gehouden. 

 

As in the pre-perihelion analysis some 

selectional criteria were applied in the post- 

perihelion analysis: 

 

 

  * till conjunction of the comet with the sun 

(1997 June) only observations made with 

the naked eye were included; 

 

  * after conjunction with the sun only 

observations made with binoculars were 

included; 

 

  * only observations which were made under 

reasonable good circumstances were 

included; i.e. altitude of the comet more 

than 15 degrees and a limiting magnitude 

at the altitude of the comet better or equal 

with: 

3.0 (1997 April and May); 

4.5 (from 1997 August); 

 

  * inaccurate estimations (the so called 

‘double-point-estimations’) were omited. 
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Grafiek 10: Het verloop van de waargenomen 

helderheid (a) en H10 (b) tijdens de pre-perihelium-

periode. 

Figure 10: Observed magnitude (a) and H10 (b) versus 

Sun-comet-distance r from pre-perihelion 

observations. 
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periode 1 april 1997 tot 26 april 1998, met als 

resultaat de volgende waarden voor de 

fotometrische parameters (correlatie-coëfficient 

99,0%): (zie figuur 11) 

1997 April 1 up to and including 1998 April 26, 

being used to obtain the following values for the 

photometrical parameters (correlation coefficient 

99.0%): (see figure 11) 

 

 

  H0 = -0.95 ± 0.05    n = 3.63 ± 0.07 (N = 50,  r = 0.914 - 5.097 AU) 

 

 

De verdeling van de waarnemingen over de 

totale periode is dermate dat het niet mogelijk is 

om - zoals tijdens pre-perihelium - het verloop 

eventueel te verdelen in  perioden met afwijkend 

helderheidsverloop. 

 

De gevonden fotometrische parameters over de 

post-perihelium-periode zijn overigens in goede 

overeenstemming met die over de pre-

perihelium-periode, zodat geconcludeerd mag 

worden dat het helderheidsverloop van komeet 

Hale-Bopp ten opzichte van het perihelium 

redelijk symmetrisch is verlopen.  

 

Unfortunately there is no good dispersion of the 

observations over the total period. Therefor it is 

impossible to distinguish periods with different 

behaviour, as was possible for the pre-perihelion 

period. 

 

The photometrical parameters for the post-

perihelion period are in good agreement with 

those for the pre-perihelion period. The 

conclusion is justified that the development of 

brightness for comet Hale-Bopp was quite 

symmetrical in respect of the perihelion.  

 



 

Grafiek 11: De heliocentrische helderheid van de pre-perihelium-

waarnemingen uitgezet tegen log(r); de lijn geeft het helderheids-

verloop aan volgens: 

 

Figure 11: The heliocentric magnitude from the pre-perihelion 

observations versus log(r); the line representing: 

         H0 = -0.95 with n = 3.63  
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9.  Vergelijking met andere analyses 

 

Komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) is door vele 

amateurs over de gehele wereld waargenomen. 

Niet alleen binnen de Nederlandse Kometen 

Vereniging, maar ook door andere auteurs zijn 

analyses gemaakt van het helderheidsverloop 

van deze komeet op basis van de vele 

beschikbare waarnemingen. 

 

Mark R. Kidger maakte reeds in januari 1997 

een analyse van de pre-perihelium 

waarnemingen over de periode vanaf de 

ontdekking tot begin januari 1997 [lit.18]. Deze 

analyse was gebaseerd op waarnemingen zoals 

die beschikbaar waren in het bestand van de 

International Comet Quarterly (ICQ/SAO). Ook 

hij vond een duidelijk verschil in het 

helderheidsverloop. Hij onderscheidde drie 

perioden:  

9.  Comparison to other analyses 

 

Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp) was observed by 

several amateurs all over the world. More 

authors used these numerous observations to 

analyze the brightness behavior of this comet.  

 

 

 

 

 

As early as in 1997 January Mark R. Kidger 

made an analysis of pre-perihelion observations 

available from discovery till the first days of 1997 

January [ref. 18]. This analysis was based upon 

observations available in the database of the 

International Comet Quarterly (ICQ/SAO). 

Kidger divided the development of the brigthness 

into three periods: 

 

 

1) from discovery till the end of 1995   (till r > 5.7 AU); 

2) from mid-March till mid-October 1996  (r = 5.0 till 2.7 AU); 

3) from mid-October 1996 till January 1997 (r = 2.7 till 1.6 AU). 

 

Een meer uitgebreide analyse werd door Mark R. 

Kidger, Guy Hurst en Nick James in 1998 

uitgevoerd. Hiervoor gebruikten zij 2197 

helderheidsschattingen afkomstig uit de 

bestanden van 'The Astronomer Group' (TA) en 

de 'Comet Section of the British Astronomical 

Association' (BAA). Deze waarnemingen 

bestreken de periode tussen 24 juli 1995 en 30 

november 1997 [lit. 19]. 

Ditmaal werd de totale waarnemingsperiode in 

maar liefst 7 perioden verdeeld: 

A more extensive analysis was made by Mark R. 

Kidger, Guy Hurst and Nick James in 1998. They 

used 2197 estimations from the databases of 

'The Astronomer Group' (TA) and the 'Comet 

Section of the British Astronomical Associaton' 

(BAA). These observations covered a period 

between 1995 July 24 and 1997 November 30 

[ref. 19]. 

In this analysis they divided  the total period into 

7 periods: 

 

pre-perihelion 

1) 1995 July 24 till 1996 June 25   (r > 4.0 AE); 

2) 1996 June 25 till 1996 October 21   (r = 4.0 till 2.6 AU); 

3) 1996 October 21 till 1996 November 30 (r = 2.6 till 2.1 AU); 

4) 1996 November 30 till 1997 February 28 (r = 2.1 till 1.07 AU); 

5) 1997 February 28 till 1997 April 1   (r = 1.07 till 0.91 AU); 

 

post-perihelion 

6) 1997 April 1  till 1997 May 17   (r = 0.91 till 2.1 AU); 

7) 1997 May 17 till 1997 December 6  (r = 2.1 till 3.6 AU). 
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Een soortgelijke analyse werd uitgevoerd door 

Andreas Kammerer (VdS-Fachgruppe Kometen, 

Duitsland) [lit. 20]. Hij gebruikte 906 

waarnemingen van 24 leden van de VdS-

Fachgruppe Kometen, aangevuld met 4367 

waarnemingen van 54 internationale 

waarnemers uit de database van de International 

Comet Quarterly (ICQ/SAO).   

Ook hij verdeelde het helderheidsverloop over de 

totale waarnemingsperiode van juli 1995 tot 

maart 1999 (!) in meerdere (8) perioden: 

A similar analysis was made by Andrea 

Kammerer (VdS-Fachgruppe Kometen, 

Germany) [ref. 20]. He used 906 estimations by 

24 members of the VdS-Fachgruppe Kometen, 

supplemented with 4367 observations by 54 

international observers from the database of the 

International Comet Quarterly (ICQ/SAO).   

He divided the development of the brightness 

during the total observation period from 1995 

July till 1999 March (!) in 8 separate periods: 

 

pre-perihelion 

1) t < -250 days    (1995 July 24 till 1996 July 25)   

     (r > 3.7 AU); 

2) -250 days < t < -180 days   (1996 July 25 till 1996 October 3)  

     (r = 3.7 till 2.8 AU); 

3) -180 days < t < -125 days   (1996 October 3 till 1996 November 27)  

     (r = 2.8 till 2.2 AU); 

4) -125 days < t < -55 days   (1996 November 27 till 1997 February 5) 

     (r = 2.2 till 1.3 AU); 

5) -55 days < t < 0 days   (1997 February 28 till 1997 April 1) 

      (r = 1.3 till 0.91 AU);  

 

post-perihelion 

6) 0 days < t < +140 days  (1997 April 1 till 1997 August 19)  

     (r = 0.91 till 2.4 AU); 

7) +140 days < t < +240 days (1997 August 19 till 1997 November 27)  

    (r = 2.4 till 3.5 AU); 

8) +240 days < t   (1997 November 27 till 1999 March) 

      (r = 2.1 till 3.6 AU). 
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Onderstaand zijn de DCS-resultaten vergeleken 

met die van genoemde analyses: 

The result of the DCS-analysis is compared with 

the other analyses: 

 

pre-perihelion : 

 DCS H0 = - 0.89 ± 0.11 n = 3.24 ± 0.07 (r = 6.91 - 3.36 AU) [this report] 

   H0 = - 0.13 ± 0.05 n = 2.93 ± 0.06 (r = 3.26 - 1.09 AU) [this report] 

   H0 = - 0.57 ± 0.03 n = 5.79 ± 0.41 (r = 1.08 - 0.91 AU) [this report] 

  

 Kidger H0 = - 2.70 n = 5.0 (r > 5.7 AU) [ref. 18] 

   H0 = - 0.18 n = 2.64 (r = 5.0 - 2.7 AU) [ref. 18] 

   H0 = - 1.04 n = 3.56 (r = 2.7 - 1.6 AU) [ref. 18] 

 

 TA/BAA H0 =  - 2.10 ± 0.34 n = 4.05 ± 0.16 (r > 4.0 AU) [ref. 19] 

   H0 = +1.28 ± 0.37 n = 1.66 ± 0.24 (r = 4.0 - 2.6 AU) [ref. 19] 

   H0 =  - 1.04 ± 0.67 n = 3.78 ± 0.68 (r = 2.6 - 2.1 AU) [ref. 19]  

   H0 =  - 0.09 ± 0.67 n = 2.93 ± 0.81 (r = 2.1 - 1.07 AU) [ref. 19] 

   H0 =  - 0.63 ± 0.93 n = 4.12 ± 0.23 (r = 1.07 - 0.91 AU) [ref. 19] 

 

 VdS H0 =  - 0.9  n = 3.5 (r > 3.7 AU) [ref. 20] 

   H0 = +1.8 n = 1.2 (r = 3.7 - 2.8 AU) [ref. 20] 

   H0 =  - 0.6 n = 3.3 (r = 2.8 - 2.2 AU) [ref. 20]  

   H0 = +0.1 n = 2.4 (r = 2.2 - 1.3 AU) [ref. 20] 

   H0 =  - 0.8 n = 5.1 (r = 1.3 - 0.91 AU) [ref. 20] 

 

post-perihelion : 

 DCS H0 = - 0.95 ± 0.05 n = 3.63 ± 0.07 (r = 0.91 - 5.10 AU) [this report] 

  

 TA/BAA H0 = - 0.78 ± 0.65 n = 3.18 ± 0.79 (r = 0.91 - 2.1 AU) [ref. 19] 

   H0 = - 2.61 ± 0.54 n = 4.86 ± 0.39 (r = 2.1 - 3.6 AU) [ref. 19] 

 

 VdS H0 =  - 1.0  n = 3.2 (r = 0.91 - 2.4 AU) [ref. 20] 

   H0 =  - 3.3 n = 5.6 (r = 2.4 - 3.5 AU) [ref. 20] 

   H0 = +0.2 n = 3.0 (r > 3.5 AU) [ref. 20]  

 

total pre-perihelion: 

 DCS H0 = - 0.42 ± 0.04 n = 2.99 ± 0.03 (r = 6.91 - 0.91 AU) [this report] 

  

 VdS/ICQ H0 = - 0.6  n = 3.16 (r = 7.0 - 0.91 AU) [ref. 20] 

 

total post-perihelion: 

 DCS H0 = - 0.95 ± 0.05 n = 3.63 ± 0.07 (r = 0.91 - 5.10 AU) [this report] 

  

 VdS/ICQ H0 = - 1.1  n = 3.68 (r = 0.91 - 7.9 AU) [ref. 20] 
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Het is duidelijk dat - mede door de lange periode 

van waarneembaarheid van bijna 4 jaar - de 

helderheidsontwikkeling van komeet Hale-Bopp 

tijdens de totale waarnemingsperiode niet 

constant is gebleven. Wel leggen de diverse 

auteurs de breekpunten op verschillende 

plaatsen. De trend van het verloop vertoont in de 

verschillende analyses overigens goede 

overeenkomsten.  

 

Enkele perioden met uitschieters daargelaten 

kan geconcludeerd worden dat de absolute 

helderheid van komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) 

overwegend tussen magnitude -0,5 en 

magnitude -1 is geweest. 

 

 

Mainly due to the very long observatibility period 

of almost 4 years, it is obvious that the 

development of the brightness of comet Hale-

Bopp was not constant during the total period. 

Unless the breaking-points are placed on 

different moments by the several authors, the 

total behaviour from the different analyses are in 

good agreement. 

 

 

 

With the exception of some periods the 

conclusion is justified that the absolute 

magnitude of comet C/1995 O1 (Hale-Bopp) was 

mainly between magnitude -0.5 and magnitude -

1. 
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10.  Comadiameter en DC 

 

Bij veel waarnemingen uit de periode 16 

augustus 1995 tot 26 april 1998 werd door de 

waarnemer een schatting verricht aan de grootte 

van de waargenomen comadiameter en een 

waarde voor DC (Degree of Condensation, ofwel 

graad van condensatie) bepaald. 

Ten aanzien van deze waarnemingen is geen 

enkele selectie toegepast. 

 

Wanneer we de waargenomen comadiameter 

uitzetten tegen de datum (zie grafiek 13) zien we 

gedurende de gehele verschijning een 

geleidelijke toename van de comadiameter tot 

ongeveer 30 boogminuten rond perihelium.  

 

De schijnbare comadiameter kan omgerekend 

worden naar de werkelijke comadiameter in 

kilometers volgens onderstaande formule: 

10.  Coma diameter and DC 

 

During the period between 1995 August 16 and 

1998 April 26 several determinations of the 

diameter of the coma were made, including an 

estimation of the DC (Degree of Condensation). 

 

With respect to these observations no 

corrections were applied. 

 

When plotting the observed coma diameter 

against time (see figure 13) a constant increase 

in coma diameter till a maximum of about 30 

arcminutes around perihelion is visible. 

 

The observed coma diameter can be converted 

to a real coma diameter in kilometers with the 

formula: 

 

      D = d *  * 43516 

 

Hierbij is D de werkelijke comadiameter (in 

kilometers), d de schijnbare comadiameter (in 

boogminuten) en  de afstand van de komeet tot 

de aarde (in AE). 

 

Als we nu kijken naar de werkelijke grootte van 

de coma zien we een forse spreiding in de 

waarnemingen, vermoedelijk vooral het gevolg 

van wisselende en soms matige 

waarnemingsomstandigheden.  

 

Duidelijk is dat de maximale comadiameter van 

komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) ongeveer 3 

miljoen kilometer heeft bedragen. 

 

Opvallend is dat C/1995 O1 (Hale-Bopp) reeds 

bij ontdekking (op circa 7 AE van de zon) al een 

vergelijkbare comadiameter had als de 

maximale waarde van komeet C/1996 B2 

(Hyakutake), waarmee bevestigd wordt dat de 

eerste een veel grotere kern heeft dan de laatste. 

Op grond van professionele waarnemingen heeft 

men voor C/1995 O1 (Hale-Bopp) een 

kerndiameter van ongeveer 40 kilometer 

With D as the real coma diameter (in kilometers), 

d the observed coma diameter (in arcminutes) 

and  the distance between the comet and the 

earth (in AU).  

 

The real diameter of the coma shows a broad 

dispersion, mainly due to moderate circum-

stances during the observations. 

 

 

 

The maximal coma diameter of C/1995 O1 

(Hale-Bopp) amounted to about 3 million 

kilometer. 

 

Comet C/1995 O1 (Hale-Bopp) showed at 

discovery (at about 7 AU distance to the sun) a 

comparible coma diameter to the maximum 

coma diameter of comet C/1996 B2 (Hyakutake), 

supporting the knowledge that the first had a 

much bigger nucleus than the last. Professional 

observations gave the assumption of a nucleus 

of about 40 kilometers for C/1995 O1 (Hale-

Bopp) and a nucleus of about 2.5 kilometer for 
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gevonden; voor C/1996 B2 (Hyakutake) wordt de 

kerndiameter geschat op slechts circa 2,5 

kilometer [lit. 21-26]. 

 

De condensatiegraad van de coma (Degree of 

Condensation, DC) (figuur 12) vertoonde tijdens 

de gehele waargenomen periode een forse 

spreiding, maar bereikte in de periode rond 

periheliumdoorgang de grootste (meest 

gecondenseerde) waarde. 

C/1996 B2 (Hyakutake) [ref. 21-26]. 

 

 

The degree of condensation (DC) (figure 12) 

showed during the observational period a broad 

dispersion. Around perihelion the DC got its 

highest value, i.e. the most condensed coma. 
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Grafiek 12: Waargenomen mate van condensatie 

(DC) uitgezet tegen de afstand komeet-zon (r) 

 

Figure 12: Observed Degree of Condensation (DC) 

versus distance comet-sun (r) 
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Grafiek 13: Waargenomen comadiameter in boog-

minuten (a) en in miljoen kilometers (b) uitgezet tegen 

de afstand komeet-zon (r) 

 

Figure 13: Observed coma diameter in arcminutes (a) 

and in million kilometers (b) versus distance comet-

sun (r) 

 

  

a) 

b) 
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11.  Staartlengtes 

 

Eind augustus 1996 (op nog ruim 3 AE van de 

zon!) werd voor het eerst een kort gasstaartje 

gezien. Tegen het einde van het jaar had deze 

zich ontwikkeld tot een kort breed staartje en 

vanaf medio januari 1997 konden gas- en 

stofstaart afzonderlijk worden waargenomen. 

Vanaf begin februari (op zo'n 1,3 AE van de zon) 

nam de staartlengte toe en vanaf half maart 

werden lengtes van 10 graden of meer 

gerapporteerd.  

De komeet vertoonde een opvallende 'V'-vorm 

met een zwakke blauwachtige gasstaart en een 

meer opvallende geelachtige stof-staart. Kort na 

perihelium werden de langste staartlengten 

gemeld. Op 6 april werd een gasstaart 

waargenomen van circa 20 graden lengte. 

Uiteraard liepen ook nu de gerapporteerde 

staartlengtes uiteen onder invloed van de 

feitelijke waarnemings-omstandigheden. Na 

perihelium nam de staartlengte geleidelijk weer 

af.  

 

In totaal werden tussen 31 augustus 1996 en 1 

augustus 1997 van de gasstaart 160 

lengtebepalingen opgegeven. Deze waar-

genomen lengtes zijn omgerekend naar een 

werkelijk lengte van de staart in miljoenen 

kilometers volgens de formule: 

11.  Tail lengths 

 

Late August 1996 (at more than 3 AE from the 

sun) observers noted for the first time a short ion 

tail. By the end of the year the tail had developed 

into a short broad tail and from the mid of 

January 1997 both ion and dust tails could be 

seen.  

From the first days of February (at about 1.3 AE 

of the sun) the tail length increased and from mid 

March lengths of more than 10 degrees were 

reported. 

The comet showed a striking 'V'-shape with a 

weak bluish ion tail and a more bright yellowish 

dust tail. Shortly after perihelion maximum tail 

lengths were reported. At April 6 an ion tail of 

about 20 degrees was observed. Due to less 

favourable circum-stances there was some 

variety in the reported tail lengths. 

 

After perihelion the tail length decreased slowly. 

 

Between 1996 August 31 and 1997 August 1 160 

tail lengths were reported. The observed tail 

lengths were recalculated to real lengths in 

millions of kilometers with the formula: 

     S  =    * sin (T) / sin ( - T)  

 

waarbij S de werkelijke staartlengte (in AE) is, T 

de waargenomen staartlengte (in graden),  de 

afstand van de komeet tot de aarde (in AE) op 

het moment van waarneming en  de fasehoek 

tussen de zon, komeet en aarde (in graden) op 

het moment van waarneming. 

 

In grafiek 14b zijn de berekende werkelijke 

staartlengtes weergegeven. Duidelijk is dat kort 

na perihelium (begin april 1997 op 0,9 AE van de 

zon) de maximaal waargenomen staartlengte 

ongeveer 150 miljoen kilometer bedroeg. Eén 

schatting met een lengte van 23 graden levert 

zelfs een staartlengte van 220 miljoen kilometer 

op (= 1,5 AE lengte!). 

 

with S being the real length of the tail (in AU), T 

the observed tail length (in degrees),  the 

distance comet-earth (in AU) and  the phase-

angle of the sun-comet-earth (in degrees); all at 

the moment of observation. 

 

 

In figure 14b the real lengths of the tail are 

plotted. It is clearly visible that shortly after 

perihelion (in the first days of April 1997 at 0.9 

AU of the sun) the observed tail length was about 

150 millions of kilometers. One observation with 

a reported length of 23 degrees results even in a 

tail length of 220 million kilometer (= 1.5 AU 

length!). 
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Grafiek 14: Waargenomen staartlengtes in graden (a) 

en in miljoen kilometers (b) uitgezet tegen de afstand 

komeet-zon (r). 

 

Figure 14: Observed tail lengths in degrees (a) and in 

million kilometers (b) versus distance comet-sun (r). 
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DEEL 3 – 

Was C/1995 O1 (Hale-Bopp) 

een 'Grote Komeet' ? 

 

E.P. Bus 

 

PART 3 – 

Was C/1995 O1 (Hale-Bopp) 

a 'Great Comet' ? 

 

E.P. Bus 

 

12.  Wat is een 'Grote Komeet'? 

 

Om vast te stellen of komeet Hale-Bopp een 

'Grote Komeet' was, moet dit begrip eerst 

gedefinieerd worden. Veel auteurs hanteren de 

volgende definities [lit. 27-33]: 

 

 a. Een komeet moet visueel helderder 

worden dan magnitude nul en bij voorkeur 

de helderheid van de planeten Venus en 

Jupiter overtreffen. 

 Voorbeelden zijn de Grote September 

Komeet van 1882 (1882 R1) met een 

geschatte maximale visuele helderheid 

van -10 tot -20; komeet Ikeya-Seki (1965 

S1) die -10 bereikte en komeet West 

(1975 V1) met -3. 

 

 b. Een komeet moet met het blote een 

duidelijke staart of zelfs beter, twee 

staarten hebben (een gas- en een 

stofstaart).  

 Bijvoorbeeld komeet Donati (1858 L1), 

Grote Januari Komeet van 1910 (1910 A1) 

en komeet West (1975 V1). 

 

 c. Een komeet moet intrinsiek helderder zijn 

dan H10 =+2.  

 Voorbeelden zijn de kometen 1577 T1 (H10 

= -1,8) en 1811 F1 (H10 = 0).  

 

Hanteren we alleen definitie 'a' en laten we 

komeet 1P/Halley buiten beschouwing, dan zijn 

er de laatste 2000 jaar gemiddeld zo'n 3 à 4 per 

eeuw te zien geweest. 

Hanteren we definitie 'b' (ook zonder komeet 

1P/Halley), dan komen we uit op een 

gemiddelde van zo'n 7 à 8 per eeuw over de 

laatste 2000 jaar.  

 

12.  What is a 'Great Comet'? 

 

To answer the question if comet Hale-Bopp was 

a 'Great Comet' we have to define the term 

firstly. Most authors applies the next definitions 

[lit. 27-33]: 

 

 a. A comet has to be visualy more bright than 

magnitude zero and preferably more bright 

than the planets Venus and Jupiter.  

Good examples are the Great September 

Comet of 1882 (1882 R1) with an 

estimated maximum visual magnitude of -

10 till -20; comet Ikeya-Seki (1965 S1) with 

-10 and comet West (1975 V1) with -3. 

 

 b. A comet has to show a distinct tail or 

preferably two tails (an ion tail and a dust 

tail), visible with the naked eye.  

Good examples are comet Donati (1858 

L1), the Great January Comet of 1910 

(1910 A1) and comet West (1975 V1). 

 

 

c. A comet has to have an absolute 

magnitude of at least H10 =+2.  

 Examples are comets 1577 T1 (H10 = -1.8) 

and 1811 F1 (H10 = 0).  

 

If we use only definition 'a' (without comet 

1P/Halley) 3 à 4 such comets per century where 

visible over the last 2000 years. 

 

In definition 'b' (also without comet 1P/Halley) 

there were 7 à 8 such comets per century over 

the last 2000 years. 

 

 

In definition 'c' (also without comet 1P/Halley) 
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Hanteren we alleen definitie 'c' (ook zonder 

komeet 1P/Halley), dan kunnen we gemiddeld 1 

keer per 140 à 150 jaar een intrinsiek heldere 

komeet met het blote oog zien. 

 

We zien duidelijk dat de drie criteria onderling 

grote verschillen opleveren. Dit komt doordat de 

eerste twee nogal afhankelijk zijn van: 

 

 1. Periheliumafstand van de komeet 

 2. Afstand tot de aarde 

 3. Pre- of post-perihelium zichtbaarheid 

 4. Baan aan de hemel 

 5. Baangeometrie 

 

 1. Een komeet met een periheliumafstand 

van 0,2 AE wordt visueel ongeveer 7 

magnituden helderder dan bij een 

periheliumafstand van 1 AE.  Bovendien 

ontwikkelt de stofstaart zich veel beter als 

de afstand kleiner wordt dan 1 AE van de 

zon.  

 

 2. Een komeet met een afstand van 0,2 AE 

tot de aarde wordt visueel ongeveer 3,5 

magnituden helderder dan op een afstand 

van 1 AE. De schijnbare lengte van de 

staarten neemt toe maar ook de 

zichtbaarheid hiervan. 

 

 3. Een groot aantal kometen vertoont in de 

eerste weken na periheliumdoorgang door 

het zogenaamde 'naijleffect', een minder 

duidelijk afname in aktiviteit. 

 

 4. Een magnitude +2 komeet hoog aan de 

hemel is indrukwekkender dan een komeet 

van magnitude 0 laag boven de horizon. 

 

 5. Een komeet in oppositie zal vaak weinig of 

geen staart vertonen terwijl een komeet 

geplaatst tussen de de zon en de aarde 

niet opgemerkt hoeft te worden. 

 

Kometen die alleen voldoen aan de definities 

van 'a' en 'b' zijn zeer zeker indrukwekkende 

kometen geweest maar een groot aantal van 

once in 140 à 150 years such a 'great comet' is 

visible with the naked eye. 

 

 

 

It is clear that the three different criteria results 

in a great difference in the number of 'great 

comets'. Main reason is that the first two 

definitions are dependent on:  

 

 1. Perihelion distance of the comet 

 2. Distance to the earth 

 3. Pre or post perihelion visibility 

 4. Trail accross the sky 

 5. Geometry of the orbit 

 

 1. A comet with a perihelion distance of 0.2 

AU will be visualy about 7 magnitudes 

more bright than with a perihelion distance 

of 1 AU. Next ot it a dust tail will be more 

developed if the distance is less than 1 AU 

of the sun.  

 

 

 2. A comet with a distance to the earth of 0.2 

AU will be visualy about 3.5 magnitudes 

more bright than at a distance of 1 AU. Not 

only the observed length but also the 

visibility of the tails will increase. 

 

 3. A great number of comets shows in the 

first weeks after perihelion a a so-called 

'afterglow', a less prominent decrease in 

activity. 

 

 4. A comet of magnitude +2 will be more 

impressive high in the sky than a comet of 

magnitude 0 low above the horizon. 

 

 

 5. A comet in opposition will show no tail or 

only a small tail. A comet placed between 

the sun and the earth sometimes will be 

missed. 

 

 

Comets who answer to the definitions 'a' and 'b' 

will be for sure very impressive comets, but 
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deze kometen zouden met een ongunstig 

tijdstip van periheliumdoorgang niet langer 

meer voldoen aan het predikaat 'Groot' terwijl 

andere kometen, die niet voldeden aan criteria 

'a' en 'b' bij een gunstige periheliumdoorgang 

wel ingedeeld zouden worden onder het 

predikaat 'Grote Kometen'. De groep kometen 

volgens definities 'a' en 'b' kunnen we beter het 

predikaat 'Indrukwekkende Kometen' geven. 

 

Een komeet is pas 'Groot' als deze voldoet aan 

definitie 'c'. Dit is een objectievere maatstaf. De 

absolute helderheid (H10) wordt bepaald uit de 

waargenomen helderheid van de kop van de 

komeet. 

 

Daarom zijn in tabel 1 alleen die kometen 

geplaatst waarvan uit de literatuur is gebleken 

dat deze kometen in hun visuele 

zichtbaarheidsperiode (voornamelijk blote oog) 

helderder waren dan H10 = +2. 

In deze tabel komt komeet 1P/Halley maar liefst 

drie keer voor! 

most of them should not longer have the title 

'Great' if the moment of perihelion was less 

favourable; on the contrary some comets, not 

answering to the definitions 'a' and 'b', would be 

'Great' if the moment of perihelion was more 

favourable. Therefore it is more correct to 

describe the comets answering the definitions 

'a' and 'b' as 'Impressive Comets'. 

 

 

A comet can only be called 'Great' if he 

answers definition 'c'. This is a more detached 

criterion. The absolute magnitude (H10) will be 

determinated from the observed magnitude of 

the coma of the comet. 

 

Therefore table 1 shows all comets which had a 

more bright absolute magnitude as H10 = +2 

during the time as they could be observed 

visualy (mainly with the naked eye). 

Comet 1P/Halley is mentioned no fewer than 

three times in this table! 

 

Tabel 1 : Kometen met een H10 helderder dan 

magnitude +2 

Table 1 : Comets with a H10 brighter than 

magnitude +2 

 

No. H10 Year  q (AU) Name    Max. mv  

 1. -3 1729 4.05 Sarabat (1729 P1)  4 à 5 

 2. -1.8 1577 0.18 (1577 T1)   -8 

 3. -1.5 1997 0.91 Hale-Bopp (1995 O1)  -1 

 4. -0.5 1747 2.20 Cheseaux (1746 P1)  5 à 6  

 5. 0.0 1811 1.04 Flaugergues (1811 F1)  2 

 6. 0.5 1744 0.22 Klinkenberg (1743 X1)  -5 

 7. 0 à 1 1066 0.57 1P/Halley   -4 à -12 

 8. 0 à 1 1402 0.38 (1402 D1)   -5 

 9. 0.8 1882 0.008 Great September Comet (1882 R1)    -10 à -20 

10. 0 à 2   451 0.57 1P/Halley    2 à 4 

11. 1.1 1914 1.10 Delavan (1913 Y1)  3 

12. 1.2 1433 0.49 (1433 R1)   3 à 4 

13. 1.5 1962 2.13 Humason (1961 T1)  5 à 6  

14. 1 à 2 1500 1.11 (1500 H1)   2 à 3 

15. 1 à 2 1532 0.52 (1532 R1)   -2 

16. 1.6 1807 0.65 Great Comet (1807 R1)  1 à 2 

17. 1.7   912 0.58 1P/Halley   2 à 3  

 

Maar hoe betrouwbaar zijn deze absolute 

helderheden? Afwijkingen in de bepaling van de 

helderheid van de kop van een komeet hebben 

uiteraard invloed op berekening van de H10. 

But how reliable are thes absolute magnitudes? 

Deviations in the estimations of the brightness 

of the coma of a comet will be of great influence 

on the determination of the H10. Specially the 
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Vooral van kometen uit vroegere tijden zijn de 

gegeven helderheden vrij onnauwkeurig te 

noemen. De helderheid van een komeet werd 

toen opgegeven als: "De komeet is helderder 

dan Jupiter of even helder als Venus". Hieruit is 

dan ook slechts bij benadering te zeggen hoe 

helder de komeet toen was. Ook in latere 

eeuwen, tot zelfs heden, zijn er grote 

verschillen in de helderheidsbepalingen. Een 

spreiding van meer dan 1 magnitude komt nu 

ook nog steeds voor. Maar door de grotere 

hoeveelheid waarnemingen verkrijgen wij nu 

betrouwbaarder H10-waarden.  

Hoewel de grootte van correcties niet altijd met 

zekerheid kon worden vastgesteld is met de 

bepaling van de H10-waarden in tabel 1 zoveel 

mogelijk rekening gehouden met factoren die 

de waarneming negatief konden beïnvloeden 

(bv. de hoogte van de komeet boven de 

horizon). 

Als we nu naar tabel 1 kijken zien we dat er drie 

kometen zijn met een periheliumafstand van 

meer dan 2 AE. Door ervaring weten wij dat 

kometen die op grote afstand van de zon 

intrinsiek helder zijn, H10 circa +5 of helderder, 

vaak kometen zijn die voor het eerst dichter in 

de buurt van de zon komen dan bij hun vorige 

omlopen. Deze kometen worden daarom dan 

ook wel 'nieuwe' kometen genoemd. Als zo'n 

nieuwe komeet de zon nadert, komen eerst de 

zeer vluchtige bestanddelen vrij. Bij een aantal 

van deze kometen zal dit proces niet geleidelijk 

gaan, maar waarschijnlijk vrij plotseling in de 

vorm van één of meerdere erupties. Hierdoor 

komen in korte tijd veel (ijs)deeltjes vrij die als 

een soort van atmosfeer in de buurt van de 

kern blijven. Doordat nu het reflecterende 

oppervlak wordt vergroot en de vers 

vrijgekomen deeltjes een hoger reflecterend 

vermogen hebben dan alleen de kern van de 

komeet, zal de helderheid sterk toenemen. 

Maar bij nog dichtere nadering tot de zon zullen 

deze vluchtige bestanddelen gaan verdwijnen 

door opwarming en door de steeds sterkere 

wordende zonnewind. Als de verdwenen 

bestanddelen niet snel worden aangevuld zal 

de H10 snel gaan afnemen. 

 

magnitudes mentioned for comets observed in 

historical times are mostly very inaccurate. 

Sometimes we have to do with descriptions like: 

"The comet was more bright than Jupiter or just 

as bright as Venus". From this we can only say 

roughly how bright the comet was. Also in more 

recent times, even in present, there are great 

deviations in the magnitude estimations. A 

dispersion of more than 1 magnitude can be 

seen even for recent comets. But thanks to the 

bigger number of observations we will have a 

more accurate value for H10.  

In the values of H10 in table 1 most factors with a 

negative influence on the observation (like by 

example the altitutude of the comet above the 

horizon) were taken into account, although the 

extent of the corrections is not always known.  

 

Looking at table 1 we find three comets with a 

perihelion distance of more than 2 AU. From 

experience we know that comets who show an 

absolute magnitude of about +5 or more bright at 

great distance from the sun, mainly will be 

comets who will reach the sun for the first time 

more closely than in previous revolutions. These 

comets are mostly called 'new' comets. When 

such a new comet approaches the sun it will 

losen the volatile substances for the first time. 

For some comets this process will not start 

gradualy, but abruptly with one or more 

eruptions. This will result into a lot of (ice) 

particles which will stay close to the cometary 

nucleus like an atmosphere. The total surface of 

reflection from these particles is much higher 

than the surface of reflection of the cometary 

nucleus, and therefore the brightness of the 

comet will show a strong increase.  

When the comet comes more close to the sun 

these volatile substances will disappear due to 

the heating by the solar radiation and the 

increase of the solar wind. The value for H10 will 

decrease sharply now because the 

replenishment of these substances will not be 

quickly enough. 

 

 

 

Number 1 of the table, comet Sarabat (1729 P1) 
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Nummer 1 in de tabel, komeet Sarabat (1729 

P1) lijkt een zeer duidelijke kandidaat voor het 

predikaat 'nieuwe' komeet. Bij ontdekking was 

de visuele helderheid ongeveer magnitude 4 à 

5 (H10 van -4) op een afstand van ongeveer 4,1 

AE van de zon. Een half jaar later op een 

afstand van ongeveer 4,5 AE van de zon was 

de H10 toegenomen naar ongeveer magnitude 

-2½. Een zo'n grote afname in de absolute 

helderheid over zo'n klein verschil in afstand 

wijst op een duidelijk afwijkend gedrag. Dit doet 

vermoeden dat de komeet rond 

periheliumdoorgang een helderheids-uitbarsting 

moet hebben ondergaan. Ook de snelheid van 

de afname in helderheid (n = 14) doet hier sterk 

aan denken. Kometen met een 

periheliumdoorgang op deze grote afstand 

nemen eerder met n = 7 in helderheid af. 

 

Nummer 4 in de tabel, komeet Cheseaux (1746 

P1), heeft eveneens typische trekken van een 

'nieuwe' komeet met een n-waarde tussen 3 en 

4. De H10 neemt af met de nadering tot het 

perihelium. Als deze komeet hetzelfde 

helderheidsgedrag van komeet Hale-Bopp zou 

vertonen en dezelfde periheliumafstand zou 

bereiken, dan was de H10 hooguit +1 à +2.  

 

Nummer 13 in de tabel, komeet Humason 

(1961 R1), is wel de meest vreemde komeet op 

deze lijst. Hij vertoonde buitengewone aktiviteit 

tussen 5 en 3 AE van de zon waarbij diverse 

helderheids-uitbarstingen werden 

waargenomen. In juni 1964, zo'n 1½ jaar na 

periheliumpassage, werd zelfs nog een 

helderheidstoename van circa 5 magnituden 

gezien. Deze komeet had ook een 

buitengewoon spectrum met vrijwel geen 

emissiebanden van de neutrale moleculen C2, 

C3 en CN, die vrijwel in elke andere komeet 

worden aangetroffen. Maar wel werden op zeer 

grote afstand van de zon nog de ionen CO
+
 en 

N2
+
 gedetecteerd en zelfs rond 5 AE nog CO

+
. 

In komeet Hale-Bopp werd CO
+
 pas 

waargenomen op 3,4 AE van de zon. Ook was 

komeet Humason vrij stofarm. Op grond van 

het spectrum en het wispelturig gedrag, is van 

komeet Humason alleen te zeggen dat dit een 

seems to be such a 'new' comet. At discovery 

the observed magnitude was about magnitude 4 

à 5 (H10 = -4) at a distance to the sun of about 

4.1 AU. Half a year later, at a distance to the 

sun of about 4.5 AU, the H10 has decreased to 

about magnitude -2½. Such a great decrease in 

absolute magnitude over a short difference in 

distance to the sun indicates clearly deviant 

behaviour. We surmise that comet Sarabat had 

a brightness eruption around perihelion. The 

quick decrease in brightness (n = 14) is also an 

indication for this. Most comets show a 

decrease in brightness of about n = 7 around 

this great perihelion distance. 

 

 

 

 

 

Number 4 in the table, comet Cheseaux (1764 

P1), has also the typical character of a 'new' 

comet with a n-value between 3 and 4. The value 

for H10  increases as the comet approaches the 

sun. If these comet would have the same 

behaviour and perihelion distance as comet 

Hale-Bopp the absolute magnitude would only be 

+1 à +2. 

 

 

Number 13 in the table, comet Humason (1961 

R1), is one of the most remarkable comets on 

the list. It showed extraordinary activity between 

5 and 3 AU of the sun, when several brightness 

eruption were observed. In 1964 June, about 1½ 

year after perihelion, the comet showed an 

increase in brightness of about 5 magnitudes. 

The comet showed also an extraordinary 

spectrum almost without emission bands of the 

neutral molecules C2, C3 and CN, which are 

found in almost every other comet. Instead ions 

of CO
+
 and N2

+
 were detected at great 

distances to the sun. The ion CO
+ 

was detected 

at even about 5 AU. CO
+
 was also detected in 

comet Hale-Bopp, but only from 3.4 AU of the 

sun. Comet Humason proved to have almost no 

dust. Founded on the spectrum and the 

inconstant behaviour, one can only say the 

comet Humason is an extraordinary comet. 
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uitzonderlijke komeet is. 

 

Komeet Hale-Bopp heeft in tabel 1 op grond 

van zijn gemiddelde H10 = -1,5 (zie ook 

grafieken 8b en 10b) een derde plaats en mag 

derhalve zeker tot de 'Grote Kometen' gerekend 

worden. Zeker als we bedenken dat in 

afzonderlijke perioden de absolute helderheid 

helderder dan -2,5 geweest is. 

 

 

In tabel 1 zijn de volgende kometen niet 

opgenomen: 

 

Komeet 95P/Chiron met een perihelium-afstand van 

8,4 AE. Deze had bij ontdekking een H10 van +2 en 

werd in vrij korte tijd zo'n ½ magnitude helderder en 

wordt nu met een vrij constante H10 van +1½ 

waargenomen. Chiron zou daarom tot de orde van 

'Grote Kometen' kunnen behoren. Echter dit object 

wordt visueel niet helderder dan magnitude +15. 

 

Bij komeet 29P/Schwassmann-Wachmann 1, met 

een periheliumafstand van 5,8 AE, zijn meer dan 

100 kleine en grote erupties waargenomen, waarbij 

een helderheidstoename van 8 magnituden geen 

uitzondering is. Tijdens zo'n eruptie kan een H10 van 

0 worden bereikt. Ook deze komeet zou dan tot de 

orde van de 'Grote Kometen' kunnen behoren. Zijn 

maximale visuele helderheid wordt echter maar 

ongeveer +10. 

 

Conclusie is dat kometen, die intrinsiek helder 

zijn en op meer dan 2 AE door het perihelium 

gaan, deze helderheid voornamelijk te danken 

hebben aan hun buitengewone gedrag en 

daarom wellicht niet behoren tot de orde van de 

'Grote Kometen'. 

 

Daarom kunnen we onze uitspraak wat een 

'Grote Komeet' is, beter als volgt definieren: 

 

 Een 'Grote  Komeet' is een komeet met 

een H10 helderder dan magnitude +2 en 

die op een afstand van minder dan 1,6 

AE door het perihelium gaat.  

 

Deze afstand van 1,6 AE is niet willekeurig 

gekozen. Bij veel kometen komt ongeveer op 

deze afstand in de pre-periheliumfase het 

 

 

Comet Hale-Bopp has due to his main absolute 

magnitude H10 = -1.5 (see figures 8b and 10b) a 

third place on table 1. Therefore it can be surely 

called a 'Great Comet'. Particulary if we know 

that during some periods the absolute 

magnitude exceeded -2.5. 

 

 

The next comets were excluded form table 1: 

 

 

Comet 95P/Chiron with a perihelion distance at 8.4 

AU. At discovery this comet had a H10 of +2. In quite 

a short time the absolute brightness increased with 

about ½ magnitude and it is observed since then 

with a almost constant H10 of +1½. Therefore Chiron 

could be classified as a 'Great Comet', but this 

object will visualy never become more bright than 

magnitude +15. 

 

Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1, with a 

perihelium distance of 5.8 AU, showed more than 

100 small and large brightness erupitions. Some of 

them with an increase in brightness of even 8 

magnitudes. During such an eruption a H10 of 0 can 

be reached. This comet can also be classified as a 

'Great Comet', but his maximum visual brightness 

will only be magnitude +10. 

 

 

Our conclusion is that comets with an great 

absolute magnitude at more than 2 AU of the sun 

owe this brightness mainly to their extraordinary 

behaviour. It is therefore maybe better not to 

classify these comets as 'Great Comets'. 

 

 

A better definition of a 'Great Comet' can 

therefore be: 

 

 A 'Great Comet' is a comet with an 

absolute magnitude H10 of at least +2 

and with a perihelion distance of less 

than 1.6 AU.  

 

The distance of 1.6 AU is not arbitrary chosen. 

At most comets the process of dust production 

get well under way at this pre perihelion 
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stofproduktieproces pas goed op gang, wat zich 

dan ook uit in een toename van de absolute 

helderheid. 

 

13.  Achter- en voorwaartse lichtverstrooiing 

 

Aangenomen dat de rest van de H10 waarden in 

tabel 1 in orde van grootte kloppen, zijn er ook 

nog de effecten van achter- en voorwaartse 

lichtverstrooiing door stofdeeltjes die de 

helderheid in positieve zin kunnen beïnvloeden. 

Met name de voorwaartse verstrooiing kan een 

zeer belangrijke toename in helderheid 

opleveren [lit. 34-40]. 

 

Als een komeet de zon nadert, wordt deze op 

twee manieren door het zonlicht voor ons 

zichtbaar gemaakt.  

De lichtuitstraling van gas in de coma en 

gasstaart ontstaat door fluorescentie. De 

moleculen, atomen en ionen absorberen het 

zonlicht en zenden het dan weer uit met 

dezelfde of meestal een langere golflengte. De 

lichtuitstraling van stof in de coma en stofstaart 

wordt veroorzaakt door reflectie en verstrooiing 

van zonlicht op de stofdeeltjes.  

Lichtuitstraling door fluorescentie gaat 

gelijkmatig in alle richtingen terwijl de 

hoeveelheid lichtuitstraling door reflectie en 

verstrooiing sterk afhankelijk is hoe de komeet 

t.o.v. de zon en de aarde staat (figuren 15 en 

16). 

 

 

 

 

distance, which is expressed in a increase of 

the absolute magnitude. 

 

 

13.  Backward and forward scattering 

 

Assuming that the values for H10 in table 1 are 

correct in order of magnitude, there are the 

effects of backward and forward scattering by 

dust particles which can have a positive 

influence on the brightness of a comet. Specialy 

the forward scattering can result into a 

considerable increase in brightness [ref. 34-40]. 

 

 

When a comet approaches the sun it will 

become visible in two ways.  

 

The radiation by the gasses in the coma and 

ion tail originate from fluoresence. The 

molecules, atoms and ions absorbs the solar 

rays and emits this at the same or mostly longer 

wavelength.  

The radiation by the dust in the coma and dust 

tail originate from reflection and scattering of 

the solar rays on the dust particles.  

The radiaton by fluoresence is uniform in all 

directions; the radiation by reflection and 

scattering is dependent on the position of the 

comet in respect of the positions of the sun and 

the earth (figures 15 and 16). 

 

 

 

 

 

  

 



REPORT 1995-1998  Dutch Comet Section Page 49 
 

 

 

Grafiek 15: Geometrie van de verstrooiing. Figure 15: Geometry of the scattering. 

 

 

 

 

Grafiek 16: Achterwaartse (BS) en voorwaartse 

verstrooiing (FS). 

Figure 16: Backward (BS) and forward (FS) 

scattering. 
 

Achterwaartse verstrooiing vindt plaats als de 

hoek, gezien vanaf de komeet, tussen de aarde 

en de zon (de verstrooiingshoek) groter is dan 

 

Backward scattering will take place when the 

angle (scatter angle) between the earth and the 

sun - as seen from the comet - will be more 

            BS

   

            BS
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         SUN
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90°. Bij een verstrooiingshoek tussen 90° en 

circa 150° is het effect maar zeer gering. 

Tussen circa 150° en 180° neemt de helderheid 

tussen 0,015 tot 0,035 magnitude per graad 

toe. Dit komt omdat we dan tegen de steeds 

meer volverlichte zijde van de stofdeeltjes aan 

gaan kijken.
# 

 

 

 

 

#
 Het zogenaamde oppositie-effect, een extra 

lichttoename bovenop de al geleidelijke toename 

tussen verstrooiingshoek 150° en 180°, vooral 

waargenomen bij de maan en bij een aantal 

planetoïden, is niet waargenomen bij kometen.  

Dit oppositie-effect, waargenomen tussen 173° en 

180° bij de maan en planetoïden, wordt veroorzaakt 

doordat er dan vrijwel geen schaduwen zich 

bevinden aan het oppervlakte van deze 

hemellichamen en de unieke eigenschap van 

sommige mineralen om invallend licht vrijwel 

ongehinderd onder dezelfde hoek terug te kaatsen. 

than 90°. 

The scattering is trifling at a scatter angle 

between 90° and about 150°. There will be an 

increase in brightness of 0.015 and 0.035 

magnitude per degree when the scatter angle is 

between about 150° and 180°. This is because 

we will look upon a increasing illuminated part 

of the dust particles.
# 

 

 

#
 The so-called opposition effect, an extra increase 

of brightness upon the gradual increase at a scatter 

angle between 150° and 180°, mainly observed at 

the moon and some asteroids, is not observed at 

comets.  

This opposition effect, observed between 173° en 

180° at moon and asteroids, is caused by the 

absence of shadows at the surface of these objects 

and the unique property of some minerals to reflect 

incoming light almost undisturbed in the same angle. 

 

 

  

Onder bepaalde gunstige omstandigheden kan 

de absolute helderheid van kometen door de 

achterwaartse verstrooiing tussen 0,1 en 1 

magnitude worden opgewaardeerd. Dit is 

afhankelijk van de grootte en de eigenschappen 

van de stofdeeltjes.  

Overigens kan de verstrooiingshoek zeer 

gunstig zijn voor achterwaartse verstrooiing, 

maar de komeet zal dan helaas tevens in de 

richting van de zon staan (kleine elongatie, rond 

boven- of onder-conjunctie). 

 

Omdat de achterwaartse verstrooiingshoek van 

Hale-Bopp vanaf ontdekking tot 8 februari 1997 

groter was dan 150°. Het is theoretisch mogelijk 

dat gedurende deze periode de komeet tussen 

0,3 tot 0,7 magnituden te helder geschat (zie 

figuur 17). 

Under some favourable circumstances it is 

possible that the absolute magnitude of a comet 

is increased by 0.1 till 1 magnitude due to 

backward scattering. 

This is dependent on the size and properties of 

the dust particles. 

Otherwise it is possible that the scatter angle is 

conveniently for backward scattering, but at the 

same time the comet is at the same direction as 

the sun (small elongation, around upper or under 

conjunction). 

 

Upon discovery till 1997 February 8 the scatter 

angle of comet Hale-Bopp was more than 150°. 

It is possible that during this period the comet 

was - theoretically (!) - estimated 0.3 till 0.7 

magnitude too bright due to backward scattering 

(see figure 17).   
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Grafiek 17: Theoretische helderheidstoename door 

achterwaartse verstrooiing bij komeet C/1995 O1 

(Hale-Bopp). 

Figure 17: Theoretical brightness increase by 

backward scattering for C/1995 O1 (Hale-Bopp). 

 

Tabel 2 : Achterwaartse verstrooiing bij 

 'Grote Kometen' 

Table 2 : Backward scattering for 

 'Great Comets' 

 

No. Comet Observing period Maximum Mean 

  with scatter-angle > 150° scatter-angle magnitude 

    (in degrees) gain 

                                            

   1. 1729 P1  31 Jul 1729 - 16 Jan 1730 174    0.5 

   2. 1577 T1  31 Dec 1577 - 26 Jan 1578 160    0.3 

   3. 1995 O1  23 Jul 1995 -  8 Feb 1997 177    0.5 

   and  1 May 1997 - 26 Apr 1998 

   4. 1746 P1  13 Aug 1746 -  5 Dec 1746 173    0.4 

   5. 1811 F1  25 Mar 1811 -  3 Sep 1811 161    0.3 

   and  1 Dec 1811 -  9 Jan 1812 166    0.3 

   6. 1743 X1   9 Dec 1743 - 18 Dec 1743 158    0.2 

   and 15 Apr 1744 - 26 Apr 1744 152    0.1 

   7. 1066 G1  no scatter-angle > 150° 

   8. 1402 D1  no scatter-angle > 150° 

   9. 1882 R1  17.8 Sep 1882 - 18.2 Sep 1882 175    0.3  

   and  2 Dec 1882 - 1 Jun 1883 171    0.3 

 10.   451 L1  17 May  451 - 23 May  451 157    0.1 

 11. 1913 Y1  17 Dec 1913 -  7 Sep 1915 170    0.4 

 12. 1433 R1  no scatter-angle > 150° 

 13. 1961 T1   6 Sep 1961 - 11 Nov 1965 179   0.1 à 0.5?  

 14. 1500 H1  no scatter-angle > 150°  

 15. 1532 R1  23 Nov 1532 - 26 Dec 1532 154    0.1 

 16. 1807 R1  19 Dec 1807 - 27 Mar 1808 166    0.3 

 17.   912 J1  13 May  912 -  5 Jun 912 170    0.4 

Theoretical Magnitude gain by backward scattering of 

C/1995 O1 (Hale-Bopp) with 150o <  <  180o
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De periode gegeven in tabel 2, geldt voor een aantal 

kometen vanaf ontdekking totdat de komeet uit zicht 

was verdwenen. De periode van achterwaartse 

verstrooiing kan dus veel langer geweest zijn. De 

gemiddelde (theoretische) magnitude-winst geldt 

voor de periode waarin de komeet is waargenomen. 

For some comets the period given in table 2 is from 

discovery up to disappearance. The period of 

backward scattering actually can be much longer. The 

main (theoretical) magnitude gain is for the period in 

which the comet was observed. 

 

 

Voorwaartse verstrooiing vindt plaats 

wanneer een komeet, of beter gezegd, de 

stofdeeltjes zich tussen de aarde en de zon 

bevinden en als deze stofdeeltjes vrijwel 

dezelfde grootte hebben dan de golflengte van 

uitstraling. Onder zeer gunstige 

omstandigheden, verstrooiingshoek kleiner dan 

30°, kan door de voorwaartse verstrooiing, de 

hoeveelheid licht richting aarde dramatisch 

toenemen. Deze voorwaartse verstrooiing is 

een eigenschap van vrijwel alle deeltjes. Bij 

voorwaartse verstrooiing is de komeet altijd 

binnen de aardbaan op een afstand minder dan 

1 AE van de aarde (zie figuur 16). 

 

De mate waarin de voorwaartse verstrooiing 

bijdraagt aan de visuele helderheid van een 

komeet is erg afhankelijk van de hoeveelheid 

en de grootte van de stofdeeltjes. Het effect is 

o.a. bij komeet West (1975 V1), komeet 

Bradfield (1980 Y1) en ook bij komeet 

Hyakutake (1996 B2) in april 1996, goed 

waargenomen. 

Voor komeet Hyakutake (1996 B2) was de 

verstrooiingshoek in de periode tussen 26 

maart en 25 april 1996 kleiner dan 100°. De 

theoretische helderheidstoename als gevolg 

van de voorwaartse verstrooing is weergegeven 

in figuur 18. Bij een minimale verstrooiinghoek 

 van 68,6° bedroeg de theoretische lichtwinst 

maximaal 0,33 magnitude. 

Forward scattering will take place when the 

comet, or better, the dust particles are placed 

between the earth and the sun and if these dust 

particles are of almost the same size as the 

radiation wavelength. Under very favourable 

circumstances, with a scatter angle of less than 

30°, it is possible that the brightness of a comet 

is increased dramaticaly due to forward 

scattering. The forward scattering is a property of 

almost all particles. To cause forward scattering 

the comet has to be within the orbit of the earth 

at a distance of less than 1 AU of the earth (see 

figure 16). 

 

 

 

The actually effect of forward scattering on the 

visual magnitude is very dependent on the 

number and size of the dust particles. The effect 

is well observed at by example comet West 

(1975 V1), comet Bradfield (1980 Y1) and also at 

comet Hyakutake (1996 B2) in april 1996. 

 

During the period between 1996 March 26 and 

April 25 the scatter angle of comet Hyakutake 

(1996 B2) was less than 100°. The theoretical 

brightness increase by forward scattering is 

showed in figure 18. At the minimum scatter 

angle  of 68.6° the theoretical brightness 

increase was at maximum of 0.33 magnitude. 
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Grafiek 18: Theoretische helderheidstoename door 

voorwaartse verstrooiing bij komeet C/1996 B2 

(Hyakutake). 

Figure 18: Theoretical brightness gain by forward 

scattering for C/1996 B2 (Hyakutake). 

 

Tabel 3 : Voorwaartse verstrooiing bij 

 'Grote Kometen' 

Table 3 : Forward scattering for 

 'Great Comets' 

 

No. Comet Observing period Maximum Maximum Maximum Mean 

  with scatter-angle < 100° scatter-angle   elongation magnitude magnitude

    (in degrees) (in degrees) gain gain  

                                           

 1. 1729 P1 no scatter-angle < 100° 

 2. 1577 T1 1 Nov 1577 - 20 Nov 1577 40 11-50 2  1.0 

 3. 1995 O1  no scatter-angle < 100° 

 4. 1746 P1 no scatter-angle < 100° 

 5. 1811 F1 no scatter-angle < 100° 

 6. 1743 X1 16 Feb 1744 -  7 Mar 1744 53 10-32 1½   0.5 

 7. 1066 G1 2 Apr 1066 - 30 Apr 1066  9  8-83 7  1.1 

 8. 1402 D1 20 Feb 1402 - 28 Mar 1402 71 22-55 ½  0.3 

 9. 1882 R1 14 Sep 1882 - 17.8 Sep 1882  6  0-14 8  0.4 

10.   451 L1 15 Jun 451 - 14 Jul  451 35 19-41 2½  1.0 

11. 1913 Y1 no scatter-angle < 100° 

12. 1433 R1 no scatter-angle < 100° 

13. 1961 T1 no scatter-angle < 100° 

14. 1500 H1 no scatter-angle < 100° 

15. 1532 R1 19 Sep 1532 - 16 Oct 1532 86 31-57 0.1  0.1 

16. 1807 R1 no scatter-angle < 100° 

17.   912 J1 1 Jul  912 - 28 Jul  912  37 20-42 2½  0.9 

 

Theoretical maximal magnitude gain by forward scattering of 

C/1996 B2 (Hyakutake) with  < 100
o
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De in tabel 3 gegeven periode geldt vanaf het 

moment waarop de komeet is waargenomen. De 

periode van voorwaartse verstrooiing kan derhalve 

langer zijn. De minimum en maximum elongatie is 

gegeven voor de periode waarop de 

verstrooiingshoek kleiner was dan 100°. De 

maximum toename (theoretisch) in helderheid geldt 

voor de minimum verstrooiingshoek van de komeet, 

terwijl de gemiddelde (theoretische) magnitude-winst 

geldt voor de gehele periode waarin de 

verstrooiingshoek kleiner was dan 100°. 

The period given in table 3 is valid from first 

observation of the comet. The actually period of 

forward scattering can therefore be longer. The 

minimum and maximum elongation is given for the 

period during which the scatter angle was less than 

100°. The maximum (theoretical) magnitude gain is 

calculated for the minimum scatter angle of the comet. 

The mean (theoretical) magnitude gain is calculated 

for the total period during which the scatter angle was 

less than 100°. 

 

 

Het interessante is dat dit effect het sterkst 

optreedt bij stofdeeltjes kleiner dan ongeveer 2 

micron en het maximum hiervan vrijwel 

samenvalt met de golflengte waarop ons oog 

het gevoeligst is, namelijk bij ongeveer 0,6 

micron. 

Interesting is that the effect is at his strongest 

when the particles are smaller than about 2 

micron. The maximum coincides with the 

wavelength at which our eyes are most sensitive, 

at about 0.6 micron. 
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14.  Herijking van 'Grote Kometen' 

 

Wanneer we de kennis uit de tabellen 2 en 3 

toepassen op de kometen uit tabel 1 krijgen we 

de volgende situatie: 

 

Voor nummer 1 in de tabel, komeet Sarabat 

(1729 P1), geldt dat gedurende de gehele 

waarneemperiode de verstrooiingshoek tussen 

166° en 174° lag. De achterwaartse verstrooiing 

veroorzaakte wellicht een helderheidstoename 

van gemiddeld zo'n ½ magnitude. Vooral 

omstreeks de ontdekkingsdatum was de 

verstrooiingshoek zeer gunstig. Hierdoor kon 

een winst tussen 0,4 en 0,9 magnitude worden 

bereikt. Rond deze datum werd de komeet dan 

ook visueel op zijn helderst gegeven. 

 

Als we bij de 'Grote Komeet' van 1577 (1577 

T1), nummer 2 in de tabel, rekening houden 

met de voorwaartse verstrooiing in de eerste 

drie weken van november 1577 en de 

achterwaartse verstrooiing bij de laatste 

waarnemingen op 26 januari 1578 van Tycho 

Brahe dan geeft een helderheidsverloop 

volgens een H10 van 0, prima de waargenomen 

helderheden weer. 

 

Dankzij de achterwaartse verstrooiing werd 

komeet Hale-Bopp (1995 O1) tot begin februari 

1997 ongeveer 0,3 à 0,7 magnituden te helder 

geschat. De feitelijke H10 zal derhalve rond de -

1 gelegen hebben. 

 

Voor nummer 4 in de tabel, komeet Cheseaux 

(1746 P1) geldt dat de verstrooiingshoek tussen 

13 augustus 1746 en 5 december 1746 tussen 

158° en 173° lag. Een winst in helderheid van 

zo'n gemiddeld 0,4 magnitude is hierbij niet 

uitgesloten. 

 

Het helderheidsverloop van komeet 1811 F1, 

nummer 5 op de lijst en wel vergeleken met 

komeet Hale-Bopp, is inderdaad intrinsiek 

helder. Rekening houdend met de 

achterwaartse verstrooiing komt het 

helderheidsverloop volgens H10 = +0 goed 

14.  Regauge of 'Great Comets' 

 

When we apply the knowledge of tables 2 and 3 

on the comets in table 1 we get the next 

situation: 

 

For number 1 in the table, comet Sarabat (1729 

P1), the scatter angle was between 166° and 

174° during the total period of observation. This 

caused maybe an increase in brightness of about 

½ magnitude due to backward scattering. The 

scatter angle was very favourable around 

discovery. At this time a magnitude gain between 

0.4 and 0.9 magnitude could be reached. The 

observers noted maximum brightness around 

this date. 

 

 

 

For the 'Great Comet' of 1577 (1577 T1), number 

2 in the table,  we can apply forward scattering 

during the first three weeks of 1577 November 

and backward scattering at the last observations 

by Tycho Brahe on 1578 January 28. When we 

take these effects into account the brightness 

behaviour of this comet can be well described 

with a H10 of 0. 

 

 

Due to the backward scattering the estimations 

in 1997 February of comet Hale-Bopp (1995 

O1) could have been increased by 0.3 to 0.7 

magnitudes. The actual H10 should have been 

around -1. 

 

For number 4 in the table, comet Cheseaux 

(1746 P1) we find a that the scatter angle was 

between 158° and 173° from 1746 August 13 till 

1746 December 5. A magnitude gain of about 

0.4 magnitude during this period is not 

excluded. 

 

 

The brightness behaviour of comet 1811 F1 is 

sometimes compared to that of Hale-Bopp. The 

comet of 1811 F1 had indeed a great absolute 

brightness. With the backward scattering taken 
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overeen met de waarnemingen. 

 

Rekening houdend met de voor- en 

achterwaartse verstrooiing bij komeet 1743 X1, 

ontdekt door Klinkenberg op 9 december 1743 

te Haarlem, is een helderheidsverloop volgens 

H10 = +1 in zeer goede overeenstemming met 

de waarnemingen. 

 

Nummer 7 in de tabel is de verschijning van 

1P/Halley in 1066. Het helderheidsverloop van 

deze verschijning is zeer goed weer te geven 

met de waarden van 1985/86 [lit.10]. Hier komt 

echter nog bij, dat vanaf de eerste waarneming 

de voorwaartse verstrooiing reeds aanwezig 

was en de komeet gedurende de gehele 

waarneemperiode, behalve op 22 en 23 april, 

een grotere elongatie had dan 20°.  

Op 22 april is de theoretisch maximale 

helderheid ongeveer magnitude -9 inclusief de 

bijdrage in helderheid van de voorwaartse 

verstrooiing en op 24 april is de theoretische 

helderheid nog ongeveer magnitude -2½. 

 

Een H10 van + 1 à 1½ is voor de komeet 1402 

D1 in overeenstemming met de waarnemingen 

als we rekening houden met de voorwaartse 

verstrooiing. 

 

Met nummer 9 in de tabel, de 'Grote September 

Komeet' van 1882 (1882 R1) is iets bijzonders 

aan de hand. Op 17 september 1882 zagen 

waarnemers de komeet telescopisch tot het 

moment waarop deze voor de zonneschijf langs 

zou lopen. De komeet verdween op dezelfde 

manier als een ster die door de maan wordt 

bedekt. Door de kleine periheliumafstand en de 

bijdrage in helderheid van de voorwaartse 

verstrooiing is het niet ondenkbaar dat de 

komeet rond periheliumpassage een helderheid 

had van ongeveer -20 !  

Na periheliumpassage bleef de H10 zeer helder 

(circa -2½). Rond eind september meldden 

verschillende waarnemers een meervoudige 

kern, die de gehele waarneemperiode zichtbaar 

bleef. Begin januari 1883 was de H10 ongeveer 

-1,6 en eind april was deze afgenomen tot 

ongeveer 0. Deze snelle afname in helderheid 

into account we can describe the behaviour well 

with H10 = +0. 

 

 

With the backward and forward scattering taken 

into account for comet 1743 X1, discovered by 

Klinkenberg at Haarlem on 1743 December 9, 

we can describe the behaviour very well with 

H10 = +1. 

 

 

Number 7 in the table is the 1066 apperition of 

comet 1P/Halley. The development of the 

brightness is in good agreement with the values 

found for the 1985/86 apparition [ref. 10]. In 

addition there was already forward scattering 

from the first observation. During the total 

period of observation, April 22 and 23 excluded, 

the elongation was more than 20°. 

On April 22 the theoretical maximum magnitude 

was about -9, including the gain caused by 

forward scattering. On April 24 the theoretical 

magnitude was still -2½. 

 

 

 

A H10 of about + 1 à 1½ describes the 

observations of comet 1402 D1 very well, when 

forward scattering was taken into account. 

 

Number 9 in the table, the 'Great September 

Comet' of 1882 (1882 R1) has something 

special. Through telescopes it was possible to 

observe the comet until the moment that he 

would pass the disk of the sun on 1882 

September 17. The comet disappeared in the 

same way as a star disappears behind the moon. 

Due to the small perihelion distance and the 

magnitude gain through forward scattering it is 

not unthinkable that the comet would have been 

of about magnitude -20 around perihelion! 

After perihelion the H10 remains very bright 

(about -2½). At the end of September several 

observers mentioned a multiple nucleus, which 

was visible until the end of the observation 

period. In early 1883 January the H10 was about 

1.6. At the end of April the H10 has decreased 

till about 0. This fast decrease indicates that the 
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duidt op een helderheidsuitbarsting die rond 

periheliumdoorgang moet hebben plaats-

gevonden. Daarom is van deze komeet niet 

eenduidig zijn ware H10 te geven, maar 

vermoedelijk lag deze oorspronkelijk rond +1 of 

zwakker. 

 

De in de literatuur gegeven eerste waarneming 

van komeet 1P/Halley op 13 mei van het jaar 

451 is erg onwaarschijnlijk. De komeet stond 

zelfs te laag voor waarnemers in zuidelijke 

streken van China. Hierdoor werd de H10 te 

hoog berekend. Vanaf 10 juni 451 werd de 

komeet wel goed zichtbaar, zowel qua 

zichtbaarheid boven de horizon als qua 

helderheid. Deze helderheid was op 10 juni 451 

magnitude +1,2 als we het helderheidsverloop 

van 1P/Halley tijdens de verschijning van 

1985/86 [lit. 10] toepassen op die van 451. 

In de periode van 15 juni tot 14 juli 451 werd de 

komeet nog gemiddeld 1 magnitude helderder 

door de voorwaartse verstrooiing met een 

maximale visuele helderheid van ongeveer -2½. 

 

De komeet 1433 R1 vertoonde tijdens zijn 

waarneemperiode zowel geen voor- als 

achterwaartse verstrooiing. Een H10 van +1½ is 

goed in overeenstemming met de 

waarnemingen. 

 

De verstrooiingshoek van komeet Humason 

(1961 R1) lag tussen 6 september 1961 en 11 

november 1965 tussen 154° en 180°. Vooral in 

de maand augustus van het jaar 1962 was de 

verstrooiingshoek zeer gunstig (170-177°) voor 

achterwaartse verstrooiing. Tevens naderde de 

komeet in deze maand de aarde het dichtst en 

stond ze vrijwel in oppositie. Hoewel het van 

deze komeet bekend is dat ze stofarm was is 

het niet geheel uitgesloten dat de geringe 

hoeveelheid stofdeeltjes toch nog een (zeer) 

kleine bijdrage in lichtwinst teweeg heeft 

gebracht. 

 

Komeet 1500 H1 vertoonde tijdens zijn 

waarneemperiode geen voor- of achter-waartse 

verstrooiing. Een H10 van +1½ is in 

overeenstemming met de waarnemingen. 

comet must have had a brightness eruption 

around perihelion. Therefore it is not possible to 

calculate an unambiguous absolute magnitude, 

but the original H10 could have been around +1 

or weaker. 

 

 

 

The first observation of 1P/Halley on 451 May 

13 as mentioned in the references is very 

unlikely. Even for observers in the southern 

parts of China the comet would have been 

placed to low above the horizon. Therefor the 

determined H10 is too high.  

From 451 June 10 on the comet could be 

observed well, because of his brightness and 

the altitude above the horizon. When we apply 

the values as found for the 1985/86 apparition 

[ref. 10] for the 451 apparition the comet would 

have been of magnitude 1.2 on 451 June 10. 

From 451 June 15 till July 14 there would have 

been an extra gain of about 1 magnitude due to 

forward scattering, with a maximum observed 

magnitude of around -2½. 

 

The comet 1433 R1 showed no backward or 

forward scattering during the observational 

period. A H10 of about + 1½ is in good 

agreement with the observations. 

 

 

Between 1961 September 6 and 1965 

November 11 the scatter angle for comet 

Humason (1961 R1) was between 154° and 

180°. The scatter angle was very favourable for 

backward scattering during 1962 August (170-

177°). In addition the comet was in August at 

his closest to the earth and was almost in 

opposition. Although the comet was known as 

lean of dust it is not unthinkable that the small 

amount of dust particles could have caused a 

(very) small gain in magnitude. 

 

 

 

Comet 1500 H1 showed no backward or 

forward scattering during the observational 

period. A H10 of about + 1½ is in good 
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Het helderheidsverloop volgens een H10 van +2 

voldoet uitstekend voor komeet 1532 R1 als we 

rekening houden met de voor- en 

achterwaartse verstrooiing. 

 

Het helderheidsverloop van komeet 1807 R1 

komt goed overeen met een H10 van als we 

rekening houden met de achterwaartse 

verstrooiing. 

 

De eerste waarneming van komeet 1P/Halley in 

het jaar 912 moet een maand later hebben 

plaatsgevonden. Het helderheidsverloop 

volgens de H10-waarden van 1985/86 geeft 

keurig aan dat de helderheid dan pas hoog 

genoeg was om duidelijk met het blote oog te 

worden gezien. Een gemiddelde toename van 

0,9 magnitude voor de periode 1 juli 912 tot 28 

juli 912 door de voorwaartse verstrooiing met 

een maximale visuele helderheid van -2,2 

onder redelijke waarneemingsomstandigheden, 

deed er nog een schepje bovenop. 

 

Geconcludeerd mag worden dat alle drie in 

tabel 1 opgenomen verschijningen van komeet 

1P/Halley met een 'normale' H10 van ongeveer 

+3 weer te geven zijn (gelijk aan die van 

1985/86) als we nu ook rekening houden met 

de bijdrage in helderheid van de voorwaartse 

verstrooiing. Komeet 1P/Halley behoort dus, 

volgens onze definitie, niet tot de groep 'Grote 

Kometen'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen nu een nieuwe lijst maken van 

'Grote Kometen', voorzover ze voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

 

 Een komeet met een 

periheliumafstand kleiner dan 

ongeveer 1,6 AE, een absolute 

agreement with the observations. 

 

A brightness development with H10 = +2 

satisfies for comet 1532 R1 with backward and 

forward scattering taken into account. 

 

 

The observed brightness of comet 1807 R1 can 

well be described with H10 = +2 with backward 

scattering taken into account. 

 

 

The first observation of 1P/Halley in 912 must 

have taken place one month later. The H10-

values for the 1985/86 apparition shows that 

only than the comet would have been of enough 

altitude to be seen with the naked eye. A mean 

magnitude gain of 0.9 magnitude is caused by 

forward scattering from 912 July 1 till 912 July 

28, resulting in a maximum visual magnitude of 

-2.2, with the comet well-placed above the 

horizon. 

 

 

 

 

We may conclude that all three apparitions of 

comet 1P/Halley as mentioned in table 1 can be 

described with a 'normal' value fro H10 of about 

+3 (as in the 1985/86 apparition) as we take 

effects from forward scattering into account. 

Comet 1P/Halley therefor belongs, according to 

our definition, not to the group of 'Great 

Comets'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now we can make a new list of 'Great Comets', 

as far as they fulfil this definition: 

 

 

 A comet with a perihelion distance of 
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helderheid (na correctie voor achter- 

of voorwaartse verstrooiing door 

stofdeeltjes) helderder dan ongeveer 

H10 = +2 en de komeet heeft geen 

grote of kleine helderheids-

uitbarstingen ondergaan. 

 

less than 1.6 AU with an absolute 

magnitude (after correction for 

backward and forward scattering by 

dust particles) H10 = +2 or more bright 

and not experiencing big or small 

brightness eruptions. 

 

 

Tabel 4 : Lijst van 'Grote Kometen' Table 4 : List of 'Great Comets' 

 

  Comet  H10 

 

  1995 O1 Hale-Bopp -1 

  1577 T1 - 0 

  1811 F1 Flaugergues 0 

  1743 X1 Klinkenberg 1 

  1402 - 1 à 1½ 

  1433 - 1½ 

  1500 - 1½ 

  1532 - 2 

  1807 - 2 

 

 

 

Tabel 4 toont duidelijk aan dat komeet Hale-

Bopp op basis van zijn H10 van ongeveer 

magnitude -1 voor zover bekend de intrinsiek 

helderste komeet is die in de historie is 

opgetekend! 
*  

Derhalve was komeet C/1995 O1 (Hale-Bopp) 

inderdaad een 'Grote Komeet'. 

 
*
 Een Babylonisch kleitablet verwijst naar een 

komeet (vermoedelijk in 1140 v.Chr) : "Een 

komeet verscheen waarbij zijn lichaam net zo 

helder was als de dag, terwijl van zijn 

lichtgevend lichaam een staart uitstrekte als de 

angel van een schorpioen". [lit. 34, p. 4] 

 

 

Table 4 shows cleary that comet Hale-Bopp 

with a H10 of about -1 is the most absolute 

bright comet ever recorded in history!  
*  

Therefore comet C/1995 O1 (Hale-Bopp) was 

indeed a 'Great Comet'. 

 

 

 
*
 A Babylonian clay tablet refers to a comet 

(probably in 1140 B.C.) : "A comet arose whose 

body was bright like the day, while from its 

luminous body a tail extended, like the sting of a 

scorpion". [ref. 34, p. 4] 
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15.  Conclusies 

 

Sterrenkundigen, alsmede het 'grote publiek' 

werden tegen het einde van de 20e eeuw verrast 

met twee fraaie komeetverschijningen. Beide 

kometen, Hyakutake (C/1996 B2) en Hale-Bopp 

(C/1995 O1), bereikten een maximale helderheid 

van magnitude 0 à -1 en vertoonden opvallende 

staartontwikkeling. 

 

Uit de analyses blijkt dat hier de overeenkomst 

ophoudt en het om twee totaal verschillende 

kometen is gegaan. 

Komeet Hyakutake was eigenlijk een 'vrij 

normale' komeet met een intrinsieke helderheid 

van ongeveer magnitude 5. Zijn fraaie 

verschijning ontleende deze komeet vooral aan 

zijn gunstige koers met een nauwe passage ten 

opzichte van de aarde en een relatief korte 

periheliumafstand. Zonder deze gunstige situatie 

zou de komeet als een vrij onopvallend object 

slechts door (amateur-) sterrenkundigen zijn 

waargenomen. 

 

Komeet Hale-Bopp daarentegen had helaas een 

veel minder gunstige koers. Zijn fraaie 

verschijning ontleende hij aan het blijkbaar 

unieke karakter als 'grote komeet' met een 

intrinsieke helderheid van ongeveer magnitude -

1. Als hij eenzelfde intrinsieke helderheid als 

komeet Hyakutake zou hebben gehad zou de 

komeet slechts met moeite met het blote oog 

zichtbaar zijn geweest. 

Daarentegen: als komeet Hale-Bopp in een 

vergelijkbare baan als komeet Hyakutake had 

gezeten, zou hij als een spectaculair object van 

ongeveer magnitude -5 aan de avondhemel 

hebben gestaan! 

 

Op grond van een aangescherpte definitie van 

het begrip 'Grote Komeet' wordt duidelijk dat 

komeet Hale-Bopp tot één van de intrinsiek 

helderste kometen mag worden gerekend die 

ooit zijn waargenomen! 

 

15.  Conclusions 

 

Both astronomers and the 'general public' were 

caught by two briljant comets at the end of the 

20th century. 

The comets Hyakutake (C/1996 B2) and Hale-

Bopp (C/1995 O1) reached both magnitude 0 à -

1 and showed impressive tails. 

 

 

The analysis shows that this was the only 

resemblance for these two total different comets. 

Comet Hyakutake was a quite 'normal' comet 

with an absolute magnitude of about 5. His nice 

appearance was only due to the favourable 

geometry of the orbit with a close approach to 

the earth and a small perihelion distance. 

Without these favourable geometry the comet 

would only be an inconspicuous object for 

(amateur) astronomers. 

 

 

 

On the contrary comet Hale-Bopp had 

unfortunately a less favourable orbit. His beautiful 

appearance was  due to his unique character as 

a 'great comet' with an absolute magnitude of 

about -1. 

With the same absolute magnitude as comet 

Hyakutake this comet would only be bearly 

visible with the naked eye. 

 

On the other hand: if comet Hale-Bopp would 

have a similar orbit as comet Hyakutake, it would 

be a spectacular object in the evening sky of 

about magnitude -5! 

 

 

In virtue of a sharp definition of a 'Great Comet' it 

is clear that comet Hale-Bopp was one of the 

most absolute bright comets ever observed! 

 



REPORT 1995-1998  Dutch Comet Section Page 61 
 
 

16.  Slot 

 

Deze analyse had niet tot stand gebracht kunnen 

worden wanneer de verschillende waarnemers 

zich niet de inspanning hadden getroost om 

systematisch waarnemingen te verrichten aan de 

kometen C/1996 B2 (Hyakutake) en C/1995 O1 

(Hale-Bopp). Diverse waarnemingsuren hebben 

bijgedragen tot een goed inzicht in het 

helderheidsverloop van deze twee fraaie 

komeetverschijningen in aan het einde van de 

20e eeuw. 

 

De auteur dankt Peter Bus voor zijn bijdrage van 

Deel 3 [lit. 41], belangrijke suggesties en het 

grondig nalezen van het concept van dit report. 

 

Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij het 

Publicatiefonds van de Nederlandse Kometen 

Vereniging 

 

 

16.  Epilogue 

 

This analysis would not have been possible if the 

observers had not followed the comets C/1996 

B2 (Hyakutake) and C/1995 O1 (Hale-Bopp) 

systematically. Several hours of observations 

have contributed to a good insight in the 

evolution of brightness of these spectacular 

comets, which were visible at the end of the 20th 

century. 

 

 

 

The author wants to thank Peter Bus for his 

contributions of Part 3 [ref. 41] and for reading 

this report thoroughly. 

 

 

This publication was possible through funding by 

the Publicatiefonds of the Dutch Comet Section. 
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