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Grafiek 1: De heliocentrische helderheid gedurende de pre-

perihelium-waarnemingsperiode uitgezet tegen log(r); de lijn geeft 

het helderheidsverloop aan volgens: 

 

Figure 1: The heliocentric magnitude for the pre-perihelion period 

of observation versus log(r); the line representing: 

          pre-perihelion H0 = 4.08 with n = 7.78 

109P/Swift-Tuttle
pre-perihelion 28 Sep - 5 Dec 1992  (N = 64)
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0.  Samenvatting 

 

Gedurende de 1992-periheliumpassage van de 

periodieke komeet 109P/Swift-Tuttle werden in 

de periode tussen 28 september en 16 

december 1992 door amateurs van de 

Nederlandse Kometen Vereniging diverse 

waarnemingen verricht, waarvan 139 

helderheidsschattingen. 

 

Dankzij het toepassen van objectieve selectie-

criteria werd een goede analyse gemaakt van het 

helderheidsverloop. 

 

De analyse van de Nederlandse Kometen 

Vereniging laat zien dat het helderheids-verloop 

volgens de Sidgwick-waarnemingen gedurende 

de waargenomen pre-perihelium-periode kan 

worden beschreven met de volgende fotometri-

sche formule: 

 

0.  Summary 

 

During the 1992-perihelion passage of the 

periodic comet 109P/Swift-Tuttle amateurs of the 

Dutch Comet Section submitted an usefull 

sequence of observations between 1992 

September 28 and December 16, including a 

total of 139 brightness-estimations.  

 

 

With the application of objective selection criteria 

it was possible to conduct a good analysis of the 

brightness-estimations. 

 

The analysis of the Dutch Comet Section shows 

that the evolution of the brightness of the 

Sidgwick estimations during the observed pre-

perihelion-period, can be described with the 

following photometrical formula: 

 

 

     m1 = 4.08 + 5 log  + 19.5 log r 

 

 

De gevonden waarden voor de fotometrische 

parameters zijn vergeleken met waarden uit 

andere buitenlandse waarnemingen tijdens de 

perihelium-passage van 1992. Tevens zijn de 

waarden gerelateerd aan de historische waar-

nemingen aan komeet 109P/Swift-Tuttle. 

 

In dit verslag worden verder schattingen van 

comadiameters, DC en staartlengtes gepre-

senteerd. De maximale comadiameter bedroeg 

ongeveer 800 000 kilometer. De maximale 

gerapporteerde staartlengte komt overeen met 

een lengte van ongeveer 10 miljoen kilometer. 

 

Tot slot wordt in dit rapport vooruitgeblikt naar de 

volgende periheliumpassages van komeet 

109P/Swift-Tuttle in 2126, 2261 en 2392.  

 

 

 

 

 

The obtained values for the photometrical 

parameters are compared with the values from 

other international observations during the recent 

perihelion passage. The values are also 

compared with historical observations of comet 

109P/Swift-Tuttle. 

 

In this report observations of coma diameter, DC 

and tail lengths are presented as well. 

The maximum coma diameter was about 

800,000 kilometers. The maximum reported tail 

length corresponds with a lenght of about 10 

million kilometers. 

 

The report ends with a forecast for the next 

apparitions of comet 109P/Swift-Tuttle in 2126, 

2261 and 2392. 

1.  Inleiding 1. Introduction 
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Op 15 juli 1862 ontdekte de Amerikaan Lewis 

Swift een nieuwe komeet van magnitude 7½ in 

het sterrenbeeld Giraffe, waarvan hij 

aanvankelijk veronderstelde dat dit de pas 

ontdekte komeet Schmidt (1862 N1) was.  

De komeet werd in de daaropvolgende dagen 

onafhankelijk ontdekt door diverse andere 

waarnemers, waaronder de Amerikaan Horace 

P. Tuttle. 

Komeet P/Swift-Tuttle (1862 O1) werd tot 27 

oktober 1862 waargenomen. De grootste 

helderheid van ongeveer magnitude 2 werd 

bereikt rond eind augustus / begin september. 

Tevens vertoonde de komeet een opvallende 

staart van zo'n 30 graden lengte (in werkelijkheid 

30 miljoen kilometer). [lit. 1] 

 

Uit de grote hoeveelheid waarnemingen bere-

kende Theodor von Oppolzer een eerste baan, 

welke aangaf dat het om een periodieke komeet 

ging met een omlooptijd van 123,4 jaar. In 1889 

berekende F. Hayn een nauwkeuriger baan met 

een omlooptijd van 119,64 jaar. 

 

G.V. Schiaparelli toonde in 1867 het verband aan 

tussen de komeet P/Swift-Tuttle en de Perse-

ïden, de zeer bekende meteoren-zwerm die 

ieder jaar rond midden augustus haar maximum 

bereikt. 

 

Rond 1980 begon de astronomische wereld 

rekening te houden met de terugkeer van de 

Perseïden-komeet. Uit de waarnemingen van 

1862 berekende B.G. Marsden in 1973 een baan 

met een omlooptijd van 119,98 jaar en een ver-

wachte terugkeer van de komeet in 1981 

(perihelium 16 september) [lit. 2]. 

Tevens werd in historische bronnen gezocht 

naar mogelijke eerdere verschijningen van de 

komeet, zoasl de komeet van -68. De beste 

kandidaat was komeet 1737 N1, die door de 

Jezuïet Kegler vanuit Bejing was waargenomen 

in juli 1737. Dit zou echter moeten duiden op een 

tien jaar langere omlooptijd en dus pas een 

terugkeer in 1992.  

De periode 1981/1982 ging voorbij zonder dat de 

 

On 1862 July 15 the American Lewis Swift 

discovered a new comet of magnitude 7½ in the 

constellation Camelopardalis; first supposing that 

he had found the recently discovered comet 

Schmidt (1862 N1).  

In the next days the comet was independently 

discovered by several astronomers, under which 

another American, Horace P. Tuttle. 

 

Comet P/Swift-Tuttle (1862 O1) was observed till 

1862 October 27. Maximum brightness of about 

magnitude 2 occured at the end of August / 

beginning of September. The comet showed also 

a striking tail, with a length up to 30 degrees 

(which is 30 million kilometer) [ref. 1]. 

 

A provisional orbit was calculated by Theodor 

von Oppolzer, showing that this was a periodic 

comet with a period of 123.4 year.  

F. Hayn calculated in 1889 a more accurate orbit 

with a period of 119.64 year. 

 

 

In 1867 G.V. Schiaparelli proved that the orbit of 

P/Swift-Tuttle was similar with those of the 

Perseids, a well-known meteor-stream which 

reached maximum around mid August  each 

year. 

 

Around 1980 the astronomical community 

expected the return of the Perseid-comet.  

B.G. Marsden calculated in 1973 an orbit with a 

period of 119,98 years with the return of the 

comet in 1992 (perihelion September 16) [lit. 2]. 

 

Astronomers searched historical records for 

earlier apparitions of the comet, such as the 

comet of -68. A good candidate was comet 1737 

N1, observed by Jesuit Kegler in July 1737 from 

Bejing. But this would mean an orbital period of 

130 year and a return of the comet in 1992. 

 

The years 1981/1982 passed by without comet 

P/Swift-Tuttle. Therefore some astronomers 

became more and more convinced that a return 

in 1992 was possible. This idea was fortified 
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komeet werd teruggevonden, waardoor een 

terugkeer in 1992 met meer en meer overtuiging 

werd verwacht. 

Dit werd nog versterkt door de verhoogde 

Perseïden-aktiviteit die vanaf 1989 werd 

waargenomen. Als komeet Kegler (1737 N1) 

inderdaad een eerdere verschijning van P/Swift-

Tuttle was, verwachtte Marsden een 

periheliumdoorgang rond 25 november 1992. 

 

Op 26 september 1992 vond de Japanse 

amateur-sterrenkundige Tsuruhiko Kiuchi met 

een 25 x 150 binoculair een nieuwe komeet in 

het sterrenbeeld Grote Beer [IAU Circulaire 

5620]. Al snel werd bevestigd dat dit de 

herontdekking was van komeet P/Swift-Tuttle 

(1862 O1).  Hiermee kwam een einde aan de 

speculaties.  

 

Met een werkelijke periheliumdoorgang op 12 

december 1992 zat Marsden er slechts 17 dagen 

naast!  

Een knap stukje rekenwerk, vooral als we in 

ogenschouw nemen dat de sterkte van de 

zogenaamde 'niet-gravitationele krachten' 

onbekend was en dat er mogelijk systematische 

fouten zaten in de positie-metingen van 

waarnemingen vanuit Kaap de Goede Hoop 

gedurende eind september en oktober 1862 

[lit.3]. Deze fouten zijn vermoedelijk te verklaren 

doordat het centrum van de massa van de 

komeet niet altijd samenvalt met het centrum van 

het licht [lit. 4].  

 

Tot perihelium-passage op 12 december 1992 

bewoog komeet 109P/Swift-Tuttle voor waar-

nemers op het noordelijk halfrond vrij gunstig 

langs de avondhemel. 

Na perihelium-doorgang bleef de komeet lange 

tijd te dicht bij de zon (elongatie minder dan 20 

graden tot half februari 1993) en kon hij slechts 

moeizaam als een zwak object vanaf zuidelijke 

breedten worden waargenomen. 

 

when the Perseids showed increased activity 

from 1989.  

When comet Kegler (1737 N1) was indeed 

P/Swift-Tuttle Marsden expected the comet to 

reach perihelion on 1992 November 25. 

 

 

On 1992 September 26 the Japanese amateur 

astronomer Tsuruhiko Kiuchi found with his 25 x 

150 binoculair a new comet in the constellation 

Ursa Major [IAU Circular 5620]. Soon it became 

clear that he had rediscovered comet P/Swift-

Tuttle (1862 O1). This was the end of a period of 

speculation.  

 

 

With a real perihelion on 1992 December 12 the 

calculation of Marsden was only 17 days beside! 

An extraordinary feat of calculation if one realizes 

that 'non-gravitational forces' were unknown and 

the possible systematic errors in micrometer 

measurements of the Cape of Good Hope 

observations during 1862 late September and 

October [lit. 3]. These errors were problably 

caused by the difference between the center of 

mass and the center of light of the comet [lit. 4]. 

 

 

 

 

Till perihelion on 1992 December 12 comet 

109P/Swift-Tuttle followed a favourable trajectory 

in the evening sky for observers in the northern 

hemisphere. 

After perihelion the comet stayed close to the 

sun for a long time (elongation less than 20 

degrees till mid-February 1993). The comet was 

therefore only with great difficulty visible from the 

southern hemisphere. 
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Heliocentrische baanelementen / Heliocentric orbital elements of 109P/Swift-Tuttle (1992 S2) 

  T = 1992 Dec 12.3241 TT       = 153.0014  (2000.0)   

  q = 0.958220 AE       = 139.4444  (2000.0) 

  e = 0.963589     i    = 113.4265  (2000.0) 

 

 (epoch 1992 Dec 4) [ref. 5] 

 

 

2.  De pre-perihelium verschijning van 1992 

 

Dankzij het TWS (Telefonisch Waarschuwings 

Systeem) van de Nederlandse Kometen Ver-

eniging en het snel beschikbaar maken van 

kaartmateriaal konden Nederlandse amateurs al 

spoedig na de ontdekking op 26 september 1992 

helderheidsschattingen verrichtten aan komeet 

P/Swift-Tuttle. 

De eerste waarnemingen werden op 28 sep-

tember verricht door Peter Bus vanuit Groningen 

en Georg Comello, juist voor enige dagen 

verblijvend in het Zuidfranse Puimichel. De hel-

derheid lag toen rond de 9e grootte. De komeet 

bevond zich in het sterrenbeeld Grote Beer. 

 

Begin oktober begon het maanlicht de waar-

nemingen enigszins te verstoren, maar toch 

konden op 10 oktober de eerste indicaties van 

staartvorming worden gemeld. Geleidelijk 

bewoog de komeet door de sterrenbeelden 

Boötes en Hercules en was hij vrij gunstig 

zichtbaar aan de avondhemel. Eind oktober was 

de helderheid al toegenomen tot ongeveer de 6e 

grootte en vertoonde de komeet een duidelijke 

centrale condensatie. 

 

Opnieuw verstoorde het maanlicht begin 

november de waarnemingen. De helderheid nam 

verder toe. Op 14 november werd de komeet 

voor het eerst met het blote oog waargenomen.  

 

 

 

Medio november werd de grootste comadia-

meter van ongeveer 15 boogminuten bereikt. Op 

8 november bereikte komeet P/Swift-Tuttle haar 

2.  The pre-perihelion apparation of 1992 

 

Due to the TWS (Telefonic Warning System) of 

the Dutch Comet Section and the quick 

availability of good starcharts it was possible for 

Dutch amateurs to observe comet P/Swift-Tuttle 

soon after discovery on 1992 September 26. 

 

The first Dutch observations were made on 

September 28 by Peter Bus from Groningen and 

Georg Comello, at that time at Puimichel in 

France. The brightness was estimated as about 

9th magnitude. The comet was visible in the 

constellation Ursa Major. 

 

 

In the first days of October the observations were 

slightly disturbed by moonlight, but from October 

10 first signs of a tail were reported. 

The comet moved through the constellations 

Boötes and Hercules and was good visible in the 

evening-sky. 

By the end of October the brightness was 

increased to 6th magnitude and a clear central 

condensation was visible. 

 

 

Moonlight disturbed the observations again in the 

first days of November. There was a further 

increase of brightness and on November 14 the 

comet could be observed - for the first time - with 

the naked eye. 

 

 

 

Mid November maximum coma diameter of 15 

arcminutes was reached. On November 8 comet 



SWIFT-TUTTLE-REPORT 1992  Dutch Comet Section Page 5 

 
 
dichtste nadering tot de aarde van 1,165 AE.  

De lengte van de gasstaart was inmiddels toege-

nomen tot circa 2½ graad; tevens werd melding 

gemaakt van een kort stofstaartje van ongeveer 

een ½ graad  lengte. 

 

In de loop van november bewoog de komeet van 

Hercules naar Arend en bevond hij zich in het 

sterrijke deel van de Melkweg. De helderheid 

nam nog verder toe tot ongeveer magnitude 4,3 

rond eind november. De schijnbare comadiame-

ter bleef vrijwel constant op ongeveer 10 boog-

minuten. 

 

Begin december nam de waarneembaarheid 

duidelijk af. De komeet bevond zich aan het 

einde van de astronomische schemering nog 

maar zo'n 20 graden boven de horizon. De 

waarnemingen werden tevens opnieuw verstoord 

door het maanlicht. 

Op 12 december bereikte de komeet haar 

perihelium op 0,958 AE van de Zon. 

 

De laatste Nederlandse waarnemingen aan 

komeet P/Swift-Tuttle werden op 16 december 

1992 verricht door Georg Comello vanuit Roden 

en Alex Scholten vanuit Eerbeek. 

 

P/Swift-Tuttle had its closest approach to the 

earth at 1.165 AU. 

 

Meanwhile the gas tail was increased till about 

2½ degrees; also a short dust-tail was mentioned 

of about ½ degree length. 

 

 

During November the comet moved from 

Hercules to the starrich Milky Way regions of 

Aquila. The brightness increased to a maximum 

of 4.3 magnitude in the end of November. The 

observed coma diameter stayed constant at 

about 10 arcminutes. 

 

 

The visibility of comet P/Swift-Tuttle diminished 

in the first days of december. After astronomical 

twilight the comet stood only 20 degrees above 

the horizon. Also moonlight interfered with the 

observations. 

 

Perihelion was reached on December 12 at 

0.958 AU. 

 

The last Dutch observations were made by 

Georg Comello in Roden and Alex Scholten in 

Eerbeek on 1992 December 16. 

 



 

 

Grafiek 2: Het (ongecorrigeerde) waargenomen helderheidsverloop 

van 109P/Swift-Tuttle over de periode van 28 september tot 16 

december 1992 (139 waarnemingen) 

 

Figure 2: The (uncorrected) observed magnitudes plotted versus 

time of 109P/Swift-Tuttle over the period from 1992 September 28 up 

to and including 1992 December 16 (139 observations) 
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3.  Analyse van het helderheidsverloop 

 

Uit de 80-daagse periode tussen 28 september 

en 16 december 1992 waren in totaal 139 

waarnemingen van 11 Nederlandse waarnemers 

voor een analyse van het helderheidsverloop van 

P/Swift-Tuttle beschikbaar (zie bijlagen A en B). 

Alle waarnemingen waren verricht volgens de 

gebruikelijke instructies [lit. 6 en 7]. 

  

Aangezien verreweg de meeste schattingen zijn 

verricht volgens de Sidgwick-methode zijn alleen 

dergelijke schattingen in dit hoofdstuk gea-

nalyseerd.   

 

 

a. methode 

 

Het doel van de analyse is het verkrijgen van de 

waarden voor de fotometrische parameters H0 

en n, die gebruikt worden in de Holetschek-

formule: 

3.  Analysis of the photometrical data 

 

During the 80 days period of 1992 September 28 

up to and including 1992 December 16 a total of 

139 observations were made by 11 Dutch 

observers. These were used (see appendices A 

and B) for analysis of the photometrical 

behaviour. All observations were made following 

the usual instructions [ref. 6 and 7]. 

 

Most estimations were made by using the 

Sidgwick-method. Therefore only the Sidgwick 

estimations are analysed in this chapter.  

 

 

 

a. 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 stan-

daard-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. 8]. 

 

 

 

with m1 being the corrected observed magnitude, 

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

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

of observation.  

The corrected brightness is obtained by cor-

recting the observed brightness for the instru-

ment 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 binoculars [ref. 8]. 

 

De volgende instrument-correctie is toegepast 

[lit. 9]: 

The following correction for the instrument has 

been used [ref. 9]: 

 

 

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

 

 

 

waarbij m de geschatte helderheid en D de 

objectief-diameter in centimeters is. 

with m being the estimated brightness and D the 

diameter of the objective in centimeters. The 
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De factor F is afhankelijk van het type instrument 

dat is gebruikt [lit. 9 en 10]: 

 

factor F depends on the type of instrument that is 

used [ref. 9 and 10]: 

 

  voor reflectoren :  F =  0.019  : for reflectors 

  voor refractoren :  F =  0.066  : for refractors 

 

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.10 ] 

 

In de analyse zijn, naast de instrument-correctie, 

geen andere correcties toegepast (voor 

bijvoorbeeld de hoogte boven de horizon). 

 

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 vol-

gens 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' 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 

onder punt b. op pagina 10 te noemen criteria 

voor een definitieve bepaling van de waarden v-

oor 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. 

10] 

 

In the analysis, in addition to the instrument-

correction, no other corrections are applied (for 

example for the altitude). 

 

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 two parts for which the brightness 

developes more or less linearly. To determine H0 

and n observations were selected using criteria 

that are explained in paragraph b. on page 10.  

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. 
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Grafiek 3: Het verloop van de waargenomen helder-

heid (a) en H10 (b) tijdens de pre-perihelium-periode. 

 

Figure 3: Observed magnitude (a) and H10 (b) versus 

Sun-comet-distance r from pre-perihelion 

observations. 

 

 

 

a) 

b) 
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b. pre-perihelium analyse 

 

Uit de pre-perihelium-waarnemingsperiode van 

28 september tot 5 december 1992 zijn 120 

Sidgwick-schattingen beschikbaar. 

Een grafische weergave van de H10-waarden van 

deze schattingen (zie grafiek 3b) laat een redelijk 

rechtlijnig, licht stijgend, helderheidsverloop zien.  

 

De aanwezige spreiding binnen de waarnemin-

gen moet grotendeels worden toegeschreven 

aan de vaak ongunstige waarnemingsomstan-

digheden (bv. maanlicht) of het gebruik van te 

grote instrumenten. Evenals in het 'Halley-

Report' [lit. 11] zijn bij de analyse een aantal 

selectie-criteria gehanteerd: 

  

  * 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 

4,0) werden in de analyse betrokken; 

  * alleen waarnemingen verricht met een 

uittredepupil (is objectief-diameter / 

vergroting) van meer dan 4mm zijn in de 

analyse betrokken. 

 

Uiteindelijk resteerden 64 schattingen met als  

resultaat de volgende waarden voor de foto-

metrische parameters (correlatie-coëfficient 

97,4%): (zie figuur 4) 

b.  pre-perihelion analysis 

 

During pre-perihelion, from 1992 September 28 

up to and including 1992 December 5, 120 

Sidgwick-estimations were made. 

A graphical representation of the H10 values of 

these estimations (see figure 3b) shows a linear, 

slightly increasing, development of the 

brightness. 

 

The dispersal of the estimations is mainly due to 

unfavourable circumstances (e.g. moonlight) or 

the use of instruments with a more than useful 

objective diameter. 

As in the 'Halley-Report' [ref. 11] some selecti-

onal criteria were applied in the analysis: 

 

  * 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 4.0) were included; 

 

  * only observations with an exit pupil (i.e. 

objective diameter / magnification) of more 

than 4mm were included. 

 

 

This results into 64 estimations being used to 

obtain the following values for the photo-metrical 

parameters (correlation coefficient 97.4%): (see 

figure 4) 

 

 

  H0 = 4.08 ± 0.05    n = 7.78 ± 0.23 (N = 64,  r = 1.549 - 0.965 AU) 



 

 

Grafiek 4: De heliocentrische helderheid van de pre-perihelium-

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

verloop aan volgens: 

 

Figure 4: The heliocentric magnitude from the pre-perihelion obser-

vations versus log(r); the line representing: 

         H0 = 4.08 with n = 7.78  

109P/Swift-Tuttle
pre-perihelion 28 Sep - 5 Dec 1992  (N = 64)
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4. Vergelijking met andere analyses 

 

Uiteraard is P/Swift-Tuttle niet alleen vanuit 

Nederland waargenomen. De International 

Comet Quaterly (ICQ) heeft een database die 

2268 helderheidsschattingen van P/Swift-Tuttle 

bevat verricht door 195 waarnemers [lit. 12]. Ook 

de waarnemingen van leden van de Nederlandse 

Kometen Vereniging zijn naar de ICQ 

doorgezonden en in hun database opgenomen. 

 

De periode na conjunctie met de zon (januari 

1993) is - vanaf het zuidelijk halfrond - slechts 

zeer beperkt waargenomen (24 schattingen uit 

de periode tussen 17 februari en 1 april 1993). 

Uit de periode voor conjunctie zijn van iedere dag 

vanaf de ontdekking (26 september) tot 27 

december 1992 helderheidsschattingen be-

schikbaar! 

 

Daniel Green heeft in 1993 een voorlopige 

analyse uitgevoerd van het helderheidsverloop 

op basis van de gegevens uit het ICQ-archief 

Green selecteerde 226 helderheidsschattingen 

van negen ervaren waarnemers (J.E. Bortle, E.P. 

Bus
1
, G. Comello

1
, B.H. Granslo, D.W.E. Green, 

R. Keen, C.S. Morris, M. Tombelli en N. 

Watanabe). Uitgangspunt was hierbij de 'erva-

ring' van de waarnemers en de wens om 

waarnemingen uit de gehele pre-perihelium-

periode te hebben [lit. 12]. 

 
1
: De waarnemingen van de Nederlandse waarne-

mers Bus en Comello vormen ook onderdeel van de 

dataset waarop de DCS-analyse gebaseerd is. 

 

Andere analyses werden o.a. uitgevoerd door 

Andreas Kammerer en Michael Möller (VdS-

Fachgruppe Kometen, Duitsland) [lit. 13]  en P. 

Birtwhistle (British Astronomical Association, 

Groot-Brittanië) [lit. 14]. 

 

Kammerer en Möller gebruikten 402 waarne-

mingen van 25 leden van de VdS-Fachgruppe 

Kometen, aangevuld met 669 waarnemingen 

van 47 internationale waarnemers. 

Britwhistle gebruikte 461 (instrument-gecorri-

4. Comparison to other analyses 

 

P/Swift-Tuttle was not only observed from the 

Netherlands. The International Comet Quarterly 

(ICQ) has an data base containing 2268 

observations of comet P/Swift-Tuttle obtained by 

195 observers [ref. 12]. The observations of 

members of the Dutch Comet Section are also 

included in this data base.  

 

 

 

After conjunction with the sun (in January 1993) 

only a few observations were obtained from 

southern hemisphere observers (24 estimations 

between 1993 February 17 and April 1). Prior to 

conjunction the estimations cover every day from 

discovery (September 26) till 1992 December 27!  

 

 

A preliminary analysis was performed by Daniel 

Green in 1993 using the ICQ data. 

Green selected 226 observations made by nine 

experienced observers (J.E. Bortle, E.P. Bus
1
, G. 

Comello
1
, B.H. Granslo, D.W.E. Green,  R. 

Keen, C.S. Morris, M. Tombelli and N. Wat-

anabe). The criteria he used were the 'experien-

ce' of the observers and the desire to use 

observations covering the whole pre-perihelion 

period [ref. 12]. 

 

 
1
: The observations of the Dutch observers Bus and 

Comello are also included in the dataset for the DCS 

analysis. 

 

Other analyses were performed by Andreas 

Kammerer and Michael Möller (VdS-Fachgruppe 

Kometen, Germany) [ref. 13] and by P. Birt-

whistle (British Astronomical Association, United 

Kingdom) [ref. 14]. 

 

Kammerer and Möller used 402 observations 

from 25 members of the VdS-Fachgruppe 

Kometen, extended with 668 observations by 47 

international observers. 

Britwhistle used 461 (instrument corrected) 
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geerde) helderheidsschattingen over de periode 

van 29 september tot 24 december 1992, zoals 

gepubliceerd in 'The Astronomer'. 

 

Onderstaand zijn de DCS-resultaten vergeleken 

met die van genoemde analyses: 

observations submitted to 'The Astronomer', 

covering the period from 1992 September 29 up 

to and including December 24. 

 

The result of the DCS-analysis is compared with 

the other analyses: 

 

 

   ICQ H0 = 4.5 n = 6   [ref. 12] 

 

   VdS H0 = 4.5 n = 7.1  [ref. 13] 

 

   BAA H0 = 4.56 n = 7.58  [ref. 14] 

 

   DCS H0 = 4.08 n = 7.78  [this report] 

 

 

Uit deze vergelijking blijkt dat de in dit report 

geprestenteerde absolute helderheid (H0) een 

halve magnitude helderder is dan die uit ver-

gelijkbare analyses. De helderheidstoename (n) 

verloopt in de andere analyses minder stijl. Dit 

komt vrijwel zeker doordat de waarnemingen 

rond perihelium (12 december 1992) enigszins 

onderschat zijn door de geleidelijk ongunstiger 

wordende waarnemingsomstandigheden. Door 

de gehanteerde selectie-criteria zijn de 

waarnemingen van ná 5 december 1992 uit de 

DCS-analyse gehouden. 

 

Onvermijdelijk is natuurlijk een vergelijk van de 

gevonden parameters met die van de 1986-

verschijning van komeet P/Halley [lit. 11]: 

 

The comparison shows that the absolute 

magnitude (H0) from the DCS-observations ½ 

magnitude brighter is than from similar analysis. 

The brightening of the comet (n) is less steep in 

the other analysis. Most certainly this was 

caused by underestimated observations, made 

under unfavourable circumstances around 

perihelion (1992 December 12). By reason of the 

obtained selectional criteria estimations after 

December 5 were excluded in the DCS-analysis. 

 

 

 

Inevitable is the comparison of the parameters 

with those from the 1986 apparition of comet 

P/Halley [ref. 11]: 

 

 

  109P/Swift-Tuttle H0 = 4.08      n = 7.78 (r = 1.5 - 0.9 AU) 

 

  1P/Halley  H0 = 3.95      n = 3.91 (r = 1.5 - 0.9 AU) 

 

 

 

 

 

 

5. Comadiameter en DC 

 

Bij 132 waarnemingen uit de periode 28 sep-

5. Coma diameter and DC 

 

During the period between 1992 September 28 
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tember tot 16 december 1992 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 

dat er sprake is van een nogal forse spreiding. 

 

De schijnbare comadiameter kan omgerekend 

worden naar de werkelijke comadiameter in 

kilometers volgens onderstaande formule: 

 

and December 16 132 determinations of the 

diameter of the coma were made, including an 

estimation of the DC (Degree of Condensation). 

 

With respect to these observations no correc-

tions were applied. 

 

When plotting the observed coma diameter 

against time (see figure 5) we see quite some 

dispersion in the observations. 

 

 

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 deze forse spreiding 

terugkomen. Dit zal vooral veroorzaakt zijn 

doordat veel waarnemingen onder matige 

omstandigheden moesten worden verricht (b.v. 

maanlicht) of met een te kleine uittredepupil.  

 

De maximale comadiameter van P/Swift-Tuttle 

lijkt ongeveer 800 000 kilometer te zijn geweest. 

(Ter vergelijking: de maximale coma- diameter 

van komeet P/Halley bedroeg ongeveer 1 

miljoen kilometer [lit. 11]). 

 

 

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 again this 

broad dispersion. This is mainly due to the 

moderate circumstances during the observations 

(e.g. moonlight) or with a small exit pupil. 

 

 

 

The maximal coma diameter of P/Swift-Tuttle 

amounted to about 800,000 kilometer (For 

comparison: the maximal coma diameter of 

P/Halley was about 1 million kilometer [ref. 11]). 
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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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Grafiek 6: Waargenomen condensatiegraad (DC). Figure 6: Observed Degree of Condensation (DC). 

 

 

 

In de laatste 20 dagen voor periheliumdoorgang 

lijkt de werkelijke comadiameter duidelijk af te 

nemen. Dit moet waarschijnlijk deels worden 

toegeschreven aan een waarnemingseffect 

(ontstaan doordat de komeet rond perihelium 

onder steeds ongunstiger waarnemingsom-

standigheden moest worden waargenomen, 

waardoor de waargenomen comadiameter 

onderschat is) en deels een fysisch effect 

(ontstaan door de sterkere zonnewind en 

toenemende stralingsdruk). 

 

In the last 20 days before perihelion the real 

coma diameter seems to decrease. Probably this 

is partly an observational effect (the diameter is 

underestimated because the observations 

around perihelion could only be made under 

unfavourable circumstances) and partly a 

physical effect (the stronger solar wind and 

increasing radiation pressure). 

 

 

  

In grafiek 6 is het verloop van de condensatie-

graad van de coma (Degree of Condensation, 

DC) weergegeven. We zien de condensa-

tiegraad tijdens pre-perihelium vrij snel 

toenemen.  

Eind oktober werd een helderheid van rond 

magnitude +6 gemeld van de duidelijk zichtbare 

centrale condensatie. 

 

In figure 6 the evolution of the degree of conden-

sation (DC) is shown. We see that during pre-

perihelion there was a fast increase of the 

degree of condensation.  

 

At the end of October a obvious central conden-

sation with a brightness of about 6th magnitude 

was mentioned. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Staartlengtes 6. Tail lengths 



SWIFT-TUTTLE-REPORT 1992  Dutch Comet Section Page 17 

 
 
 

Half oktober 1992 (op 1,4 AE van de zon) werd 

voor het eerst een kort gasstaartje gezien. 

Geleidelijk aan nam de waargenomen 

staartlengte toe. Gedurende de tweede helft van 

november werd een gasstaart waargenomen van 

2 à 2½ graad lengte. In december leek de lengte 

van de gasstaart af te nemen, voornamelijk door 

de minder gunstige waarne-

mingsomstandigheden.  

 

Vanaf medio november werd tevens melding 

gemaakt van een korte stofstaart van ongeveer 

½ graad lengte.  

 

In totaal werden tussen 12 oktober en 15 

december 1992 van de gasstaart 37 

lengtebepalingen opgegeven. Deze waargeno-

men lengtes zijn omgerekend naar een werkelijk 

lengte van de staart in miljoenen kilometers 

volgens de formule: 

 

Mid October 1992 (at 1.4 AU from the sun) 

observers noted for the first time a short gas tail. 

Since then the tail length increased. In the last 

weeks of November a gas tail was observed with 

a length of 2 à 2½ degrees. During December 

the length of the gas tail seems to decrease, 

probably due to the less favourable 

circumstances. 

 

 

Starting mid November also a short dust tail with 

a length of about ½ degree was mentioned. 

 

Between 1992 October 12 and December 15 37 

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 7b zijn de berekende werkelijke 

staartlengtes weergegeven. Duidelijk is dat vanaf 

half november 1992 (zo'n 30 dagen vóór 

perihelium) de waargenomen staartlengte 

ongeveer 10 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 7b the real lengths of the tail are plotted 

against time. It is clearly visible that from mid 

November 1992 (30 days before perihelion) the 

observed tail length exceeded 10 millions of 

kilometers. 
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Grafiek 7: Waargenomen staartlengtes in graden (a) 

en in miljoen kilometers (b) uitgezet tegen de afstand 

komeet-zon (r). 

 

Figure 7: Observed tail lengths in degrees (a) and in 

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

 

 

 

 

a) 

b) 
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7. Instrument-correctie 

 

Om waarnemingen verricht met verschillende 

instrumenten met elkaar te kunnen vergelijken 

wordt in de analyses een instrument-correctie 

toegepast [lit. 8, 9 en 10], zo ook in deze analyse 

(zie hetgeen hierover vermeld is in paragraaf 3a). 

 

Peter Bus verrichtte vanuit Groningen gedurende 

diverse nachten meerdere 

helderheidsschattingen aan komeet P/Swift-

Tuttle met verschillende instrumenten. Aan de 

hand hiervan is gekeken in hoeverre de gehan-

teerde instrument-correctie aansluit bij deze 

waarnemingsresultaten. 

Hiertoe zijn de schattingen met een 10,8cm 

reflector (22x vergroting) vergeleken met een 

6,7cm refractor (14x vergroting) (zie tabel 1). 

Deze refractor komt nagenoeg overeen met de 

6,78cm refractor die als standaard is gebruikt 

voor de vaststelling van de correctie-factoren. 

 

Uit tabel 1 blijkt dat de reflector-schattingen 

gemiddeld 0,17 magnitude zwakker zijn dan de 

refractor-schattingen. Uit formule (2) in paragraaf 

3a blijkt dat de correctie hiervoor 0,08 magnitude 

{ 0,019 * (10,8-6,78) } bedraagt. Zoals op pagina 

8 reeds is opgemerkt lijkt het er inderdaad op dat 

de instrument-correcties voor Sidgwick-

schattingen fors groter zijn dan die zoals bepaald 

voor de Bobrovnikoff-schattingen. 

 

Deze beknopte analyse laat zien dat instrument-

correcties niet zondermeer kritiekloos uit de 

literatuur kunnen worden toegepast. Omdat niet 

is te voorkomen dat verschillende instrumenten 

worden gebruikt voor de helderheidsbepalingen 

en we instrument-correcties zo laag mogelijk 

willen houden, wordt de waarnemer geadviseerd 

het kleinst mogelijke instrument te gebruiken en 

bij voorkeur steeds hetzelfde type instrument met 

een uittredepupil gelegen tussen 4 en 7 mm. 

7. Instrument correction 

 

To compare estimations made with different 

instruments a instrument correction is applied in 

the analyses [ref. 8, 9 and 10] (see also para-

graph 3a). 

 

 

 

Peter Bus observed P/Swift-Tuttle from 

Groningen on several nights with different 

instruments. By comparing the 10.8cm reflector-

estimations (22x magnification) with those of a 

6.7cm refractor (14x magnification), it is possible 

to check the used instrument corrections (see 

table 1). 

The 6.7cm refractor is almost identical with the 

6.78cm refractor which is used as a standard in 

the analyses to determine the correction factor. 

 

 

 

 

Table 1 shows that estimations made with the 

reflector in average 0.17 magnitude less bright 

are than those made with the refractor. Formula 

(2) in paragraph 3a gives a correction of 0.08 

magnitude { 0.019 * (10.8-6.78) }. As mentioned 

on page 8 it seems that the instrument 

corrections for Sigdwick estimations should be 

much bigger than those calculated for the 

Bobrovnikoff estimations. 

 

 

This brief analysis shows instrument corrections 

from literature can not be applied without any 

critics. To minimize the use of instrument 

corrections it is advised that observers use the 

smallest instrument possible and that 

instruments are used of the same type and with 

an exit pupil between 4 and 7 mm. 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Vergelijking instrument-correctie Table 1: Comparison instrument correction 
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 date    6.7cm 

refractor   

   (2) 

 10.8cm 

reflector   

    (3) 

 (3)-(2) DC 

refractor 

DC 

reflector 

 92/10/13  7.2  7.3  +0.1 2 2/ 

 92/10/16  6.9  7.1  +0.2 2/ 3 

 92/10/17  6.9  7.2  +0.3 3 3/ 

 92/10/26  6.1  6.3  +0.2 5/ 6 

 92/10/29  5.7  5.9  +0.2 6 6/ 

 92/10/31  5.6  5.8  +0.2 6 6/ 

 92/11/03  5.5  5.7  +0.2 6 6/ 

 92/11/13  4.7  4.9  +0.2 6/ 7 

 92/11/14  4.6  4.7  +0.1 6/ 7 

 92/11/19  4.5  4.6  +0.1 7/ 7/ 

 92/11/24  4.5  4.7  +0.2 7/ 8 

 92/11/30  4.3  4.3  +0.0 8 8 

      

 mean    + 0.17   

    ± 0.07   
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Tevens is het aan te bevelen om de helder-

heidsschattingen te verrichten met het kleinst 

mogelijke instrument waarmee de komeet nog 

goed waarneembaar is. Hiermee wordt de 

eventuele instrument-correctie zo gering mogelijk 

gehouden. 

 

Overigens blijkt dat de toegepaste instrument-

correctie nauwelijks invloed heeft op het 

gevonden helderheidsverloop van komeet 

P/Swift-Tuttle. Dit wordt vooral veroorzaakt 

doordat 70% van de meegenomen schattingen 

verricht zijn met binoculairs en kleine refractoren 

waarop geen correctie van toepassing is. 

 

It is recommended to use for the estimation of 

the brightness the smallest instrument possible. 

This will make the instrument correction as small 

as possible.  

 

 

 

The use of an instrument correction in this 

analysis seems of almost no effect on the 

photometrical parameters of comet P/Swift-

Tuttle, because 70% of the estimations were 

made with binoculars or small refractors for 

which no instrument correction was applied. 
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8. Historische verschijningen 

 

1862 perihelium 23,4 augustus 

 

Tijdens de vorige passage werd komeet P/Swift-

Tuttle regelmatig waargenomen van 15 juli (-

Swift, Marathon, USA) tot 27 oktober 1862 (Teb-

butt, Windsor, Australië). De grootste helderheid 

(magnitude 1,5 à 2) werd bereikt rond begin 

september. Tussen 24 juli en 17 september was 

de komeet met het blote oog waarneembaar [lit. 

1]. De dichtste nadering tot de aarde vond plaats 

op 31 augustus (0,338 AE ofwel 51 miljoen 

kilometer).  

 

Er zijn door diverse waarnemers goede reeksen 

waarnemingen verricht. Bobrovnikoff berekende 

uit een serie waarnemingen van Schiaparelli 

(Milaan), Schmidt (Athene) en Winnecke 

(Pulkovo) (verricht tussen 24 juli en 21 

september 1862) een H0 van 5,31 en 5,58 met 

een n-waarde van respectievelijk 8,9 en 3,5 [lit. 

9].  

Hierbij moet aangetekend worden dat onduidelijk 

is hoe de waarnemingen uit de 19e eeuw zich 

verhouden tot de huidige waarnemingen, zowel 

qua methodiek als helderheden van vergelij-

kingssterren.  

Gelukkig betreft het hier uitsluitend blote oog-

schattingen, die beter te vergelijken zijn dan 

telescopische schattingen uit de vorige eeuw. 

 

In 1981 maakte Bus een analyse van het 

helderheidsverloop op basis van de 

waarnemingen zoals verzameld door 

Vsekhsvyatskii (lit. 1) [lit. 15]. In 1985 heeft hij 

een heranalyse uitgevoerd op basis van 

geselecteerde blote oog waarnemingen uit 

Bobrovnikoff (lit. 9) [lit. 16]. Ook Green 

analyseerde de door Bobrovnikoff verzamelde 

waarnemingen uit 1862 opnieuw [lit. 17]. De 

NKV-auteur heeft de (ongecorrigeerde) 

waarnemingsreeks van Schiaparelli uit 1862 (24 

juli tot 31 augustus) eveneens gebruikt voor een 

vergelijkende analyse: 

8. Historical apparitions 

 

1862 perihelion August 23.4 

 

Comet P/Swift-Tuttle was very well observed 

during his 1862 apparition, from 1862 July 15 

(Swift, Marathon, USA) till October 27 (Tebbutt, 

Windsor, Australia). Maxmimum brightness was 

reached in the first days of September 

(magnitude 1,5 à 2). Between July 24 and 

September 17 the comet was visible to the 

naked eye [ref. 1]. The closest approach to the 

earth was on August 31 (0.338 AU i.e. 51 million 

kilometer). 

 

 

Several observed made good series of obser-

vations. Bobrovnikoff calculated from observa-

tions by Schiaparelli (Milan), Schmidt (Athens) 

and Winnecke (Pulkova) (naked eye observati-

ons between 1862 July 24 and September 21) a 

H0 of 5.31 and 5.58 and a value for n of 8.9 and 

3.5 [ref. 9]. 

 

However we have no idea how well the data from 

19th century observations can compare with 

present-day data in term of methodology and 

comparison-star magnitudes. By chance naked 

eye observations seems to compare better than 

telescopic observations. 

 

 

 

Bus made in 1981 an analysis with observations 

published by Vsekhsvyatskii (ref. 1) [ref. 15]. In 

1985 he made a re-analysis with selected naked 

eye observations as published in Bobrovnikoff 

(ref. 9) [lit. 16]. Also Green made a re-analysis of 

the 1862 observations [ref. 17]. The DCS-author 

used the observations made by Schiaparelli in 

1862 (July 24 up to and including August 31) also 

for a comparable analysis: 
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 1862 {Bus-1981} H0 = 4.1  n =   13 (r = 1.09 - 0.96 AU) [ref. 15] 

 

 1862 {Bus-1985} H0 = 4.3  n =   7.4 (r = 1.08 - 0.96 AU) [ref. 16] 

 

 1862 {Green} H0 = 4.5  n =   6 (r = 1.09 - 0.96 AU) [ref. 17] 

 

 1862 {Scholten} H0 = 4.5  n = 10.1 (r = 1.09 - 0.96 AU)  

 

 1992 {Green} H0 = 4.5  n =   6 (r = 1.55 - 0.96 AU) [ref. 12]  

 

 1992 {Scholten} H0 = 4.0  n =  7.9 (r = 1.55 - 0.96 AU) 

 

 

De uit de 1862-waarnemingen gevonden n-

waarde is vrij onbetrouwbaar vanwege de 

geringe variatie in afstand komeet-zon tijdens de 

waarnemingsperiode. 

 

De H0 uit 1862 is in opvallend goede overeen-

komst met de uit de ICQ-gegevens gevonden 

waarde voor 1992 [lit. 12]. De uit de DCS-

analyse gebleken H0 voor 1992 is een halve 

magnitude helderder. Rekening houdend met de 

in 1862 gebruikte waarneemtechnieken is er 

geen enkele aanwijzing om te kunnen spreken 

van een significant afwijkend helderheidsverloop. 

 

Uit de ICQ-waarden volgt een maximale hel-

derheid in 1862 van magnitude 2. De DCS-

waarden geven magnitude 1½. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1737 perihelium 15,9 juni 

The 1862 n-values are less reliable because of 

the small chance in comet-sun distance during 

the observational period. 

 

 

The 1862 value for H0 is in perfect agreement 

with the ICQ-value for 1992 [ref. 12]. The 1992 

DCS value for H0 is halve a magnitude more 

bright. This is not a significant difference when 

we bear in mind the observation technics used in 

1862. 

 

 

 

 

The ICQ-values results in a maximum brightness 

in 1862 of magnitude 2. The DCS-values gives 

magnitude 1½. 
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Van de verschijning van 1737 zijn alleen 

waarnemingen beschikbaar van de Jezuit Kegler 

vanuit Bejing (Peking, China). Hij nam de komeet 

waar van 3 tot 10 juli en schatte hem van de 3e 

grootte. Na 10 juli verloor hij de komeet door 

bewolking en maanlicht uit het oog. 

 

Wanneer we DCS-waarden van de fotometri-

sche parameters op de 1737-verschijning 

loslaten, vinden we inderdaad een maximale 

magnitude van de 3e grootte tijdens de waar-

nemingsperiode. Vermoedelijk is de komeet nog 

iets helderder geweest (magnitude 2,8) rond 19 

juli, toen de komeet de aarde het dichtste 

naderde (op 0,375 AE ofwel 56 miljoen 

kilometer). 

 

1737 perihelion June 15.9 

 

The 1737 apparition seemed to be observed only 

by a Jesuit Kegler from Bejing (Peking, China). 

He observed the comet from July 3 till July 10 

and estimated the comet of about magnitude 3. 

After July 10 he lost the comet out of sight 

because of clouds and moonlight. 

 

 

Using the DCS photometrical parameters we find 

for this apparition a maximum brightness of 3th 

magnitude during the observational period. The 

comet was probably a little more bright around 

July 19 (magnitude 2.8) when it had his closest 

approach to the earth (0.375 AU i.e. 56 million 

kilometer). 

 

188 perihelium 10,5 juli 

 

Op 28 juli 188 werd in China in het sterrenbeeld 

Noorderkroon een komeet waargenomen [lit. 18]. 

Volgens baanberekeningen blijkt dit eveneens 

een historische verschijning van komeet P/Swift-

Tuttle te zijn [lit. 3]. De komeet naderde de aarde 

toen zeer dicht (0,13 AE ofwel 20 miljoen 

kilometer op 25 juli 188), waardoor een 

helderheid van rond magnitude 0 werd bereikt! 

 

 

-68 perihelium 27,1 augustus 

 

Ook in het jaar -68 werd op 20 augustus vanuit 

China een komeet waargenomen in het ster-

renbeeld Noorderkroon [lit. 18]. Deze waarne-

ming is door baanberekeningen eveneens 

bevestigd als een eerdere verschijning van 

P/Swift-Tuttle [lit. 3]. De maximale helderheid be-

droeg ditmaal ongeveer magnitude 3 gedurende 

de laatste dagen van augustus. Ditmaal werd 23 

augustus de kortste afstand tot de aarde bereikt 

(0,62 AE ofwel 93 miljoen kilometer). 

 

Overige passages 

 

In de jaren tussen 188 en 1737 heeft komeet 

P/Swift-Tuttle natuurlijk diverse malen zijn 

188 perihelion July 10.5 

 

On 188 July 28 Chinese astronomers observed a 

comet in the constellation Corona Borealis [ref. 

18]. Recent orbital calculations confirm that this 

was a historical observation of comet P/Swift-

Tuttle [ref. 3]. The closest approach to the earth 

was reached on 188 July 25. It was a close 

approach (0.13 AU i.e. 20 million kilometer), so a 

maximum brightness of magnitude 0 was 

reached. 

 

 

-68 perihelion August 27.1 

 

In -68 a comet in the constellation Corona 

Borealis, was observed by Chinese astronomers 

on August 20 [ref. 18]. Orbital calculations 

confirmed again that this must be a historical 

observation of P/Swift-Tuttle [ref. 3]. A this 

occassion a maximum brightness was reached 

of about magnitude 3 during the last days of 

August. Closest approach to the earth occured 

on August 23 at 0.62 AU (i.e. 93 million 

kilometer). 

 

 

Other apparitions 
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perihelium gepasseerd. Hiervan blijken echter 

geen waarnemingen bekend te zijn. 

Op basis van baanberekeningen door Yau, 

Yeomans en Weissman [lit. 3] en fotometrische 

parameters uit de 1992-waarnemingen 

berekende H. Feijth de helderheid van P/Swift-

Tuttle tijdens de historische passages [lit. 19]. 

Hieruit blijkt dat in de ontbrekende jaren de 

maximale helderheid meestal niet beter was dan 

van de 3e of 4e grootte. In 569 werd zelfs slechts 

een maximale helderheid van de 6e grootte 

bereikt. Het is derhalve dan ook niet zo ver-

wonderlijk dat deze passages onopgemerkt zijn 

gebleven. 

Between 188 and 1737 comet P/Swift-Tuttle 

reached perihelion several times, but no obser-

vations of these apparitions are known. 

From oribital calculations by Yau, Yeomans and 

Weissman [ref. 3] and the 1992 photometrical 

parameters a maximum brightness for these 

apparitions was calculated by H. Feijth [ref. 19]. 

 

He found in most occassions a maximum 

brightness of magnitude 3 or 4. In 569 the a 

maximum brightness of only magnitude 6 was 

reached. Therefore it seems no wonder that 

these apparitions were missed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Toekomstige verschijningen 

 

Een maand na de herontdekking in september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Future apparitions 

 

Comet P/Swift-Tuttle caused some excitement a 
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1992 zorgde komeet P/Swift-Tuttle voor enige 

opwinding: op 26 oktober 1992 verscheen er via 

het persbureau Reuter een wereldwijd 

persbericht dat er een kans was dat komeet 

P/Swift-Tuttle tijdens zijn volgende passage op 

14 augustus 2126 met de aarde in botsing zou 

komen! Althans dit zou blijken uit voorlopige 

baanberekeningen van de Australische astro-

noom Duncan Steel. 

 

Aanvullende baanberekeningen toonden aan dat 

deze catastrofe voorlopig achterwege zal blijven 

[lit. 3]. 

Uit de meest recente baanberekeningen volgt 

een volgende periheliumpassage op 12 juli 2126. 

De dichtste nadering tot de aarde zal dan plaats-

vinden op 5 augustus en een afstand van 0,153 

AE (ofwel 23 miljoen kilometer) bedragen! 

Bij deze passage mag een maximale helderheid 

van ongeveer magnitude 0 verwacht worden. Het 

betreft dus een aanzienlijk gunstiger verschijning 

dan die van 1992. 

 

Ook de daaropvolgende passage van 2261 mag 

als zeer gunstig beschouwd worden. Na het 

perihelium op 10 augustus volgt een kortste 

nadering tot de aarde op 24 augustus (op 0,147 

AE ofwel 22 miljoen kilometer). Ook bij deze 

passage zal de maximale helderheid rond 

magnitude 0 (of zelfs iets helderder) liggen. 

 

De passage van 2392 wordt eveneens een 

redelijk gunstige verschijning met een maximale 

helderheid van ongeveer de 2e grootte. 

Perihelium wordt dan bereikt op 16 september. 

De minimale afstand tot de aarde blijft dan met 

0,501 AE (75 miljoen kilometer) overigens wel 

wat groter dan bij de voorgaande passages. 

month after discovery: on 1992 October 26 there 

was a press release by Reuter about the 

possibility that there would be a possible 

collission of comet P/Swift-Tuttle with the earth, 

during the next apparition on 2126 August 14. 

This was based on prelimary calculations by the 

Australian astronomer Duncan Steel. 

 

 

Complementary calculations showed that such a 

collision was not the case [ref. 3]. 

 

According to the most recent calculations 

perihelion will be reached on 2126 July 12, with 

closest approach to the earth on August 5 at 

0.153 AU (i.e. 23 million kilometer)! 

 

 

During this apparition a maximum brightness of 

about magnitude 0 will be reached. The 

apparition is therefore more favourable than the 

1992 apparition. 

 

 

The next apparition in 2261 is also favourable. 

After perihelion on 2261 August 10 the closest 

approach to the earth will be on August 24 (0.147 

AU i.e. 22 million kilometer). Again the maximum 

brightness during this apparition will be 

magnitude 0 (or even a little bit more bright). 

 

 

The apparation of 2392  will be a fair one with an 

estimated maximum brightness between around 

2nd magnitude.  

The minimum distance to the earth will  be 0.501 

AU (75 million kilometer). 
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10. Conclusies 

 

In dit waarnemingsverslag is een analyse 

gepresenteerd van waarnemingen verricht door 

Nederlandse amateurs. 

Deze analyse heeft geleid tot een homogene set 

van waarnemingen. Deze homogeniteit is het 

resultaat van het strikte toepassen van ob-

jectieve selectie-criteria. Ook het strikt hanteren 

van procedures met betrekking tot de waarne-

mingsmethoden hebben aan deze homogeniteit 

bijgedragen. 

 

De gevonden absolute helderheid van komeet 

P/Swift-Tuttle blijkt ongeveer een halve mag-

nitude helderder te zijn dan die uit vergelijkbare 

analyses. De gehanteerde selectie-criteria 

hebben voorkomen dat waarnemingen onder 

geleidelijk ongunstiger wordende waar-

nemingsomstandigheden (rond perihelium op 12 

december 1992) invloed hadden op deze 

analyse. 

 

Uit een beknopte beoordeling van de toepassing 

van instrument-correcties blijkt dat het wenselijk 

is deze correctie zo veel mogelijk te voorkomen. 

Dit kan door voor de helderheidsschattingen het 

kleinst mogelijke instrument te gebruiken en bij 

de analyse slechts waarnemingen mee te nemen 

die verricht zijn met vergelijkbare instrumenten 

(zowel qua type als grootte). 

 

De gevonden fotometrische parameters sluiten 

goed aan bij zowel de waargenomen als niet 

waargenomen historische periheliumpassages 

van P/Swift-Tuttle, zodat geconstateerd mag 

worden dat deze parameters over een lange 

periode vrijwel constant zijn gebleven. 

Dit betekent tevens dat volgende generaties in 

2126, 2261 en 2392 gunstige passages van 

P/Swift-Tuttle tegemoet kunnen zien, waarbij de 

komeet een maximale helderheid van ongeveer 

magnitude 0 zal bereiken. 

10. Conclusions 

 

In this report the analysis of observations made 

by Dutch amateurs are presented. 

The first step in the analysis was to obtain a 

homogeneous set of observations that could be 

used for further analysis. This homogeneity is the 

result of the strict application of objective 

selection criteria. To the homogeneity had been 

contributed also by the strict procedures used for 

brightness estimation methods. 

 

 

The absolute magnitude of comet P/Swift-Tuttle 

seems to be about ½ magnitude more bright in 

this analysis than in comparable analyses. The 

obtained selectional criteria avoided that 

observations made under unfavourable 

circumstances  (i.e. around perihelion at 1992 

December 12) influenced this analysis. 

 

 

A brief review of the instrument correction shows 

that it is better to prevent the use of an 

instrument correction.  

This can be reached by using the smallest 

instrument possible and by including in the 

analysis only estimations made with comparable 

instruments (in type and in size). 

 

 

 

The photometrical parameters are in good 

agreement with historical observations; not only 

the observed apparitions, but also the not 

observed apparitions. 

The absolute magnitude seems to be almost 

constant for a long period of time. 

Therefore futur generations can expect a good 

display of comet P/Swift-Tuttle in 2126, 2261 and 

in 2392. In these occasions the comet will reach 

a maximum brightness of about magnitude 0. 
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11. CCD opnamen 

 

Tijdens een bezoek aan de amateur-

sterrenwacht van Danny Cardoen in Puimichel 

(Frankrijk) in februari 1994 werden aan Peter 

Bus en de auteur een aantal CCD-opnamen van 

komeet P/Swift-Tuttle getoond (lit. 20). 

 

Tijdens 6 nachten van 29 november tot 20 

december 1992 maakten Danny Cardoen en 

Daniel Zambenedetti ongeveer 30 opnamen met 

de 104cm ƒ/3,54 reflector van Puimichel. De 

belichtingstijden varieerden van 1 tot 120 

seconden. De waarnemingen op 29 november, 

1, 5 en 6 december werden verricht zonder dat 

de spiegels van aluminium-lagen waren voorzien 

(!); hierdoor waren belichtingstijden van 30 tot 

120 seconden noodzakelijk. Op 18 en 20 

december kon met belichtingstijden van één en 

twee seconden worden volstaan vanwege de 

zojuist opgebrachte aluminium-lagen. De 

reflector heeft een effectieve opening van 1040 

mm en een brandpuntsafstand van 3672 mm. 

De vangspiegel geeft een obstructie van 220 

mm. De Thompson TH7863 CCD camera heeft 

een oppervlak van 288 x 384 bruikbare pixels, 

elk met een afmeting van 23 µm. Het beeldveld 

meet ongeveer 8,2' x 6,2' met een plaatschaal 

van ongeveer 64"/mm. 

 

Tezamen met Daniel Zambenedetti werden 

enkele van de beste opnamen geselecteerd en 

bewerkt met het Microcomputer Image 

Processing System Version 2.0, volgens het 

algoritme gepubliceerd door Larson en Sekanina 

(lit. 21). 

De beste methode om details zichtbaar te maken 

bleek het gebruik van het radiële/rotatie-

verschuiving algoritme. Als rotatiepunt werd een 

punt zo dicht mogelijk bij het centrum van het 

licht gekozen. Met dit algoritme werden diverse 

structuren in de coma zichtbaar. Er werden 

diverse verschuivingen geprobeerd, waarbij 

uiteindelijk een (arbitrale) verschuiving van 20° 

voor alle opnamen werd gebruikt, aangezien 

deze de best zichtbare resultaten gaf. 

11. CCD images 

 

During a visit in February 1994 at the amateur 

observatory of Danny Cardoen at Puimichel 

(France) some CCD images of P/Swift-Tuttle 

were shown to Peter Bus and the author (ref. 

20). 

 

A total of about 30 images were made by Danny 

Cardoen and Daniel Zambenedetti on six nights 

in the period 1992 November 29 till December 20 

with the 104cm ƒ/3.54 reflector at Puimichel. The 

exposure times varied from 1 to 120 seconds. 

The observations on November 29, December 1, 

5 and 6 were obtained when there were no (!) 

aluminium layers on the mirrors (thus, exposure 

times of 30 - 120 seconds were necessary). On 

December 18 an 20, the exposure times were 

only one and two seconds, due to the freshly 

aluminised mirrors. The reflector has an effective 

aperture of 1040 mm and a focal length of 3672 

mm. The secondary mirror gives an obstruction 

of 220 mm. The Thompson TH7863 CCD 

camera has an array of 288 x 384 useful pixels, 

each with a size of 23 µm. The field measured 

about 8.2' x 6.2', with a plate scale of 

approximately 64"/mm. 

 

 

Together with Daniel Zambenedetti some best 

single pictures were selected and processed 

using the Microcomputer Image Processing 

System Version 2.0, applying the algorithm 

published by Larson and Sekanina (ref. 21). 

 

The most successful method to make details 

visible was to use the radial/rotational shift-

difference algorithm. The center point of rotation 

was chosen to be as close as possible to the 

center of light. With this algorithm several 

structures in the coma became visible. After 

using several kinds of shifts an (arbitrary) 

rotational shift of 20° was used for all images - 

because this gave, visually, the best results in 

analyzing the details of the original images. 
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Op het eerste gezicht viel de overeenkomst op 

van de bewerkte opnamen met structuren zoals 

waargenomen door A. Winnecke in 1862 met 

een 38cm Merz & Mahler refractor (lit. 22).  

Vergelijk bijvoorbeeld de CCD-opname van 18 

december 1992 (figuur a) met de tekening van 

Winnecke van 3 september 1862 (figuur c). Ook 

de CCD-opname van 20 december (figuur b) 

vertoont sterke overeenkomsten met de 

tekeningen van Winnecke van 1 en 4 september 

(figuren d en e). 

 

Geconcludeerd mag worden dat een CCD-

camera een bruikbaar instrument is voor studies 

van details nabij de kern, vooral door de korte 

belichtingstijden die bij deze opnamen gebruikt 

kunnen worden. Van belang is wel dat met de 

opname voldoende ruimtelijke resolutie 

verkregen kan worden. 

 

noot: voor de figuren a t/m e wordt verwezen 

naar de laatste bladzijden in dit verslag. 

 

 

At first sight, some details in the processed 

images resemble the same structures observed 

by A. Winnecke in 1862 with an 38-cm Merz & 

Mahler refractor (ref. 22).  

 

For instance, compare the CCD image obtained 

on 1992 December 18 (figure a) with the drawing 

by Winnecke of 1862 September 3 (figure c). 

Also, the CCD image on December 20 (figure b) 

closely resembles the drawings made by 

Winnecke on September 1 and 4 (figure d and 

e). 

 

It can be concluded the a CCD camera can be a 

useful instrument for near-nucleus studies, 

because of the very short exposure times that 

can be used - assuming that high spatial 

resolutions can be obtained. 

 

 

 

note : the figures a – e can be found on the last 

pages of this report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Slot 

 

Deze analyse had niet tot stand gebracht kunnen 

12. Epilogue 

 

This analysis would not have been possible if the 
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worden wanneer de verschillende waarnemers 

zich niet de inspanning hadden getroost om 

systematisch waarnemingen te verrichten aan 

komeet P/Swift-Tuttle. Diverse waarnemings-

uren hebben bijgedragen tot een beter inzicht in 

het helderheidsverloop tijdens deze - toch 

enigszins onverwachte - periheliumpassage van 

deze komeet. 

 

De auteur dankt Peter Bus voor zijn bijdrage aan 

diverse discussies, 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 

 

 

observers had not followed the comet P/Swift-

Tuttle systematically. Several hours of 

observations have contributed to a better insight 

in the evolution of brightness during this - almost 

unpredicted - passage of the perihelion of this 

comet. 

 

 

 

The author wants to thank Peter Bus for his 

valuable contributions and for reading this report 

thoroughly. 

 

 

This publications was possible through funding 

by the Publicatiefonds of the Dutch Comet 

Section. 
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Bijlage A Appendix A 

 

Tabel 2 : Overzicht van waarnemers Table 2 : List of observers 

 

 

 Obs  Name City  First Date  Last Date  T  A 

       

 BAK  Bakker, H.B.B. Delft  12 Oct 1992  23 Nov 1992  4  2 

 BLO  Blommers, A.M. Leiden  10 Oct 1992  12 Dec 1992  17  0 

 BUS  Bus, E.P. Groningen  28 Sep 1992  5 Dec 1992  53  25 

 COM  Comello, G. Roden  28 Sep 1992  16 Dec 1992  24  11 

 DOR  Dorp, J.J. van Bakersfield (USA)  1 Nov 1992  1 Nov 1992  1  0 

 FEI  Feijth, H. Goutum  12 Oct 1992  5 Dec 1992  12  11 

 GRA  Gravers, G. Zaandam  8 Nov 1992  13 Nov 1992  3  0 

 JHN  Johanns, R.J. Balkbrug  18 Oct 1992  28 Oct 1992  4  0 

 LAA  Laan, T.A. van der Bellingwolde  14 Nov 1992  5 Dec 1992  4  3 

 SCH  Scholten, A.H. Eerbeek  13 Oct 1992  16 Dec 1992  15  12 

 ZAN  Zanstra, W.T. Appingedam  24 Nov 1992  28 Nov 1992  2  0 

       

 Total  11 observers   28 Sep 1992  16 Dec 1992  139  64 

 

 

 T = total number of observations 

 A = number of estimations with Sidgwick method, used in the analysis 



 
Bijlage B Appendix B 

 

Tabel 3 : Overzicht van waarnemingen Table 3 : List of observations 

 

 

In dit overzicht zijn alle bij de DCS beschikbare helderheidsschattingen aan 109P/Swift-Tuttle over de periode 28 

september t/m 16 december 1992 opgenomen. De met een '*' gemerkte waarnemingen zijn in de beschreven 

Sidgwick helderheidsanalyses meegenomen. 

 

This list contains all observations of 109P/Swift-Tuttle available by the DCS over the period 1992 September 28 - 

December 16. The with '*' marked observations were selected in the Sidgwick photometric analysis. 

 

 

  1 Date (UT) : date and (decimal) time of observation (in Universal Time) 

  2 Obs  : code observer (see table 1 in Appendix A) 

  3   : * = selected in Sidgwick analysis  

  4 MM  : estimation method  

    (S = Sidgwick, B = Bobrovnikoff, I = in-focus, 

       N = glasses off to defocus comparison stars) 

    (see ref. 4 on page 38 for a description of methods S and B) 

  5 Magn.  : total estimated brightness of the comet (m1) 

    [ m2 = magnitude central condensation ] 

    (a colon [:] indicates that the given brightness has lower 

than usual precission) 

  6 Magn.corr. : magnitude (instrument corrected) 

  7 Instrument : magnification and aperture (in mm) 

  8   : type instrument  

    (B = binoculars, L = reflector, R = refractor, 

     T = Schmidt-Cassegrain, J = Jones-Bird,  

     NE = naked eye)  

  9 Coma  : observed coma diameter (in arcminutes) 

 10 DC  : degree of condensation 

 11 Tail  : observed tail length (in degrees) 

 12 PA  : position angle of tail (in degrees,  

    North = 0, East = 90, South = 180, West = 270) 

 13 h  : elevation of the comet above the horizon (in degrees) 

 14 Lim. magn. C : limiting magnitude with naked eye near the comet 

      Z : limiting magnitude with naked eye at zenith 

      T : limiting magnitude in the instrument used 

 16 LU  : observation conditions  

 17    (1 = good, 2 = fair, 3 = poor) (disturbing factors can be:  

    M = Moon, C = city light, T = twilight, Z = zodiacal light,  

    H = hazy/fog, CL = clouds) 

 18 CP  : code observation place; i.e. the country: 

    NL = Netherlands (approx. 51-53 N / 4-7 E, altitude 0m) 

    F = France (Puimichel, 44 N / 6 E, altitude 700m) 

    USA = USA (Bakersfield, CA, 35 N / 119 W, altitude 200m) 

 19 r  : distance comet - Sun at time of observation (in AU) 

 20 delta  : distance comet - Earth at time of observation (in AU) 

 21 sequence : used sequence of comparison stars (see Appendix D) 

 22 remarks  : additional remarks 



 
Bijlage C Appendix C 

 

Efemeriden Ephemeris 

 

 

  Heliocentric orbital elements of 109P/Swift-Tuttle (1992 S2) 

  T = 1992 Dec 12.3241 TT  = 153.0014  (2000.0)   

  q = 0.958220 AE   = 139.4444  (2000.0) 

  e = 0.963589  i = 113.4265  (2000.0) 

 

  m1 = 4.08 + 5 log  + 19.5 log r  (epoch 1992 Dec 4) [ref. 5] 

 

 

 Date (UT)   R.A.  (2000.0)      decl.  r   elong  mv 

     h  m       ' (AU) (AU)     

 1992 

 Sep 25.0 11 37.2 +58 52 1.594 1.836  60 9.3 

 Sep 30.0 12 08.6 +59 15 1.535 1.720  62 8.9 

 

 Oct 05.0 12 44.9 +59 17 1.477 1.609  64 8.4 

 Oct 10.0 13 25.8 +58 42 1.419 1.503  66 7.9 

 Oct 15.0 14 10.2 +57 17 1.363 1.406  67 7.4 

 Oct 20.0 14 56.0 +54 45 1.308 1.321  67 7.0 

 Oct 25.0 15 40.5 +50 57 1.255 1.251  67 6.5 

 Oct 30.0 16 21.5 +45 53 1.205 1.201  66 6.1 

  

 Nov 04.0 16 57.7 +39 45 1.157 1.172  64 5.7 

 Nov 09.0 17 29.0 +32 56 1.113 1.166  62 5.3 

 Nov 14.0 17 55.7 +25 50 1.073 1.184  58 5.0 

 Nov 19.0 18 18.5 +18 51 1.038 1.222  55 4.8 

 Nov 24.0 18 38.0 +12 17 1.009 1.279  51 4.7 

 Nov 29.0 18 54.9 +06 16 0.985 1.349  47 4.6 

 

 Dec 04.0 19 09.7 +00 51 0.969 1.428  43 4.6 

 Dec 09.0 19 22.8  - 03 59 0.960 1.513  38 4.6 

 Dec 14.0 19 34.5  - 08 17 0.959 1.600  34 4.7 

 Dec 19.0 19 45.3  - 12 08 0.965 1.685  30 4.9 

 Dec 24.0 19 55.2  - 15 37 0.979 1.767  26 5.1 

 Dec 29.0 20 04.6  - 18 45 1.000 1.844  22 5.4 

 

 1993 

 Jan 03.0 20 13.6  - 21 38 1.028 1.915  18 5.7 

 Jan 08.0 20 22.3  - 24 17 1.061 1.979  15 6.1 

 Jan 13.0 20 30.9  - 26 44 1.100 2.036  13 6.4 

 Jan 18.0 20 39.5  - 29 03 1.142 2.084  12 6.8 

 Jan 23.0 20 48.2  - 31 15 1.189 2.126  13 7.2 

 Jan 28.0 20 56.9  - 33 21 1.238 2.159  16 7.6 

  

 Feb 02.0 21 05.9  - 35 22 1.290 2.186  19 7.9 

 Feb 07.0 21 15.1  - 37 21 1.345 2.206  22 8.3 

 Feb 12.0 21 24.7  - 39 17 1.400 2.221  26 8.7 

 Feb 17.0 21 34.7  - 41 13 1.457 2.229  30 9.0 



 
Bijlage D Appendix D 

 

Kaartmateriaal Charts 

 

Door de Nederlandse Kometen Vereniging zijn direct 

na de ontdekking van P/Swift-Tuttle een viertal 

kaarten aan haar leden beschikbaar gesteld. 

 

Voor het kaartmateriaal met de ingetekende baan 

langs de hemel is gebruik gemaakt van kaartfrag-

menten uit 'Sky Atlas 2000.0' (Wil Tirion, Sky 

Publishing, desk edition, 1981). 

De hierop aangegeven sterhelderheden zijn afkomstig 

uit de 'Smithsonian Astrophysical Observatory Star 

Catalog' (SAO Staff, Washington DC, 1966). 

 

Voor de vergelijkingssterren zijn de volgende bronnen 

door de waarnemers gebruikt (zie 'sequence' in tabel 

3, Bijlage B): 

 

Directly after discovery of comet P/Swift-Tuttle the 

Dutch Comet Section prepared a set of four charts for 

the observers. 

 

The positions of the comet are drawn on fragments on 

maps from 'Sky Atlas 2000.0' (Wil Tirion, Sky 

Publishing, desk edition, 1981). 

 

The plotted star magnitudes are available from the 

'Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalog' 

(SAO Staff, Washington DC, 1966). 

 

As comparison stars the observers used the following 

sources (see 'sequence' in table 3, Appendix B): 

 

 

     * S UMa, T UMa, RS UMa, S Boo, X Oph and R Aql :  AAVSO Variable Star Sequences 

 

     * SAO : star magnitudes from 'Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalog' 

  (SAO Staff, Washington DC, 1966) 

 

     * SC  : star magnitudes from 'Sky Catalogue 2000.0, Vol. 1: Stars to Magnitude 8.05'  

  (A. Hirshfeld and R.W. Sinnot, Sky Publishing / Cambridge University Press, 1982) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur a : CCD-opname gemaakt op 18,751 UT December 1992; links de originele opname, rechts de 

opname na beeldbewerking. 

figure a : CCD image taken on 1992 December 18.751 UT; original image at left, image-processed 

picture at right. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur b : CCD-opname gemaakt op 20,728 UT December 1992; links de originele opname, rechts de 

opname na beeldbewerking. 

figure b : CCD image taken on 1992 December 20.728 UT; original image at left, image-processed 

picture at right. 

 

 



 

 

 

 

 

figuur c : Tekening gemaakt op 3,77 

UT September 1862 door A. 

Winnecke. 

figure c : Drawing by A. Winnecke on 

1862 September 3.77 UT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur d : Tekening gemaakt op 4,77 UT 

September 1862 door A. Winnecke. 

figure d : Drawing by A. Winnecke on 1862 

September 4.77 UT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur e : Tekening gemaakt op 1,75 UT September 1862 door A. Winnecke. 

figure e : Drawing by A. Winnecke on 1862 September 1.75 UT. 


