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Astronomija I

PRIHAJA KOMET HALE-BOPP

Zadnja desetl etj a niso bila ravn o bogata s svet limi komet i. Vse od leta
1976 , ko je na nebu kralj eval komet West , do lanske pomlad i ni bilo po
seb no svet lega kometa. Celo težko pričakovani Halleyev komet , ki je pri šel
v bližino Sonca v letu 1986, je bil precejšnj e razočaranj e za opazovalce,
saj ni dosegel pričakovanega sija. Zato je bil nenad ejan pr ihod kom eta
Hyakutake, ki se je Zemlji pri bližal na vsega 15 milij onov kilometr ov, in
za leto 1997 napovedan i prih od svetlega kometa Hale-Bopp, pravi prazn ik
za astronome in drug e ljubitelj e nočnega neba .

Kom et s kataloško št evi lko C j 1995 01 je 23. julija 1995 odkr il ame
riški ljubiteljski ast ronom Alan Hale iz New Mexica. Med svoj im rednim
opazovanje m neba je opazil šibko meglica , ki je pr ej v tistem delu neba
ni bilo. Dve uri po njegovem telefonskem klicu v Centralni biro za ast ro
nomske telegrame v Cambridgeu, kjer zbirajo opazovanja nebesnih teles,
j e prišlo še drugo sporočilo o od kr itju novega komet a . Thom as Bopp je s
podo bni m teleskop om kot Hale skor aj sočasno odkri l isti komet. Ker pa
je opazoval kakih 140 kilomet rov od svoj ega doma , je potreboval slabi dve
uri do telefona, zato so odkr itj e pripisali obema ast ronomoma.

Sliko komet a Hale-Bopp j e 18 . 2. 199 i posne l Herman Mikuž na obser va torij u na Črnem

vrhu . Na p osnetku j e dobro vid en tak o ravn i plinski rep, kakor tudi širo k in svetlejši
p rašn i rep.
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Izračun ali so , da je kom et Hale-Bopp povratni kom et , ki se giblje po
zelo razpot egnj enem eliptičnem t iru z obhod nim časom pri bl ižno 3000 let .
22. m ar ca let os se j e približal Zemlji na 196,7 milijona kilom etrov. V tem
času j e bil verjetno najsvetl ej ši in t udi v najugodn ejši legi za opaz ovanje .
1. aprila j e kom et prišel v prisončj e. Tedaj j e bil od Sonca oddalje n 136,7
milij onov kilometrov .

Čeprav se j e komet v času odkr itja nah aj al še daleč od Zem lje, je
bil nepričakovano svetel. Astronom i so v ti st em času nap ovedovali, da bo
kom et verj et no med naj svetl ej šimi v tem stoletj u . Seveda pa je pri ko
met ih težko napovedovati nji hov razvoj v bližini Sonca in se opt imistične

napovedi lahko kaj hi t ro izneverijo. Dosedanj e sprem ljanje kom eta pa
vendarle kaže, da se bodo prve napovedi astronomov uresničile . Kom et
Hale-Bopp se Zem lj i ne bo približal to liko, kot se j e kom et Hyakutake,
bo pa verjetno svet lejš i z bolj izrazitim repom. Vsekakor velja srečanj e s
kom etom Hale-Bopp za zelo zanimivo in enkratno doživetj e.

Vidnost kometa Hale-Bopp iz naših krajev

Komet Hal e-Bopp je iz naših kraj ev dobro viden že vse od j anuarj a , viden
pa bo šc do konca aprila 1997. Od začetka januarja do sredine m ar ca
je bilo komet mogoče opazovati v zgodnjih jutranjih ur ah nad vzho dnim
obz orj em . Ob koncu marca je bil viden v večern ih ur ah nad severozaho
dn im obzorj em . Sredi noči j e glava kometa za nekaj ur zdrsnila za obzo rje,
rep kometa pa je bi l vso noč dobro viden. V jutranjih urah pa je bil cel
kom et zopet viden nad severovzhodnim obzorje m . P rvega aprila je komet
Hale-Bo pp prišel v perihelij, Soncu najbližjo točko na svoji orbi t i. V dru gi
polovici aprila bo kom et viden le še v večernih urah, saj se bo navidezno
vse bo lj bli žal Son cu . V prvih dneh maj a bo dokončno izginil v večerni

zarj i .

Pojav komet.ov na n ebu

Čeprav je poj av kom etov skozi zgodovino lj udem povzročal veliko pr e
glav ic in skrbi , sodobna znan ost posreduj e resnično sliko o teh nebesnih
telesih.

V velikih oddalje nost ih od Sonca je kom et povsem neak ti vna hladna
gmo t a . Ko pa pride v notranje predele Oson čj a, ga na površj u segreje
Sončeva svetlob a . Iz njega pričnej o izt ekat i večj e količine pare in prahu ,
kar opazimo kot oblak okoli j edra in mu pr avimo kom a . Pod vpli vom
Sončevega vetra , ki odpihuje snov iz okolice jedra kom et a , nastane značilen

rep , kar del a komet e pr ave posebneže v Osončju.
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Vsako let o pr ide v bližino Zemlje več deset kom etov. Večina kom etov

je tako šibkih, da j ih ·j e mogoče videti le s teleskopi . Redkeje se poj avijo
kom eti , ki so dobro vidni t ud i s prostim očesom . Kako svetli so? No ,
nj ihovega sija ni mogoče primerjati s sijem Lune. Ker so to razs ežna telesa ,
je tud i njihova svet loba porazdeljena med glavo in repom . Prej spom inj ajo
na megličast obla k kot pa na kako t rdno gmoto. Glave kom etov so izrazite
in navadno bolj ali manj okrogle oblike, repi pa se lahko raztezaj o čez

velik del neb a . Čeprav j e celoten sij kometov lahko zelo velik , pa zaradi
megličaste pod ob e komet kaj km alu izgine v soju polne Lune ali nesramnih
mestnih luči .

Ko se kometi približajo Zem lji , j e nji hovo navidezno gib anje po nebu
zelo hi t ro. V eni noči lahko prep otujejo cela ozvezdj a . Celo s prostim
očesom j e mogoče opazit i pr emikanj e komet ov glede na okoliške zvezd e.
Ko se kometi približajo Soncu , se njihovo navidezno gibanj e upočasni. Ob
srečnih okoliščinah , ki so odvi sne od lege Zem lje in nakl ona t ira kometa,
lahko komet ponovn o opaz ujemo, ko obide Son ce in se prične vračati v
zun anj e pr edele Osončj a,

Mnogi op azova lci so prepričan i , da poj av kom etov najlepše doživimo
z opazovanjem s prostim očesom v odmaknjenih krajih pod temnim jasnim
nočnim nebom, ki ga ne motij o mestne luči . Drugi prisegajo na opazovanje
z lovskimi daljnogled i, s katerimi lahko hkrati zaj amejo velik del kometove
glave in repa. Profesion alni astronom i, ki si služijo kruh z raziskovanjem
kometov , uporablj aj o vse sodo bne astronomske pripomočke , da bi prodrli
č im globlje v skrivnosti teh nebesn ih popotnikov .

Opazovanja kometov iz vesolja

Ob prihodu Hall eyevega kom eta let a 1986 so izp eljali prvo mednarodno
uskl aj en o vesoljsko opazova lno akcijo . Glavn o vlogo so odigrale t ri velike
vesoljs ke agencije, evro pska , sovjetska in japonska. Na srečanje s kome
tom so poslal i kar pet sond, dve sovjetski sondi Vega 1 in Vega 2, japonski
Suisei in Sakigake ter evropsko sondo Giot to . Misij a Giotto se j e kometu
najbolj približala in na Zem ljo poslala naj pomembnejše znan stv ene po
da tk e.

Amer iška vesoljska agencija NASA je ob teji priložnosti doživela hud
polom zaradi nesreče veso lj skega plovila Chalenger . V eksplozij i plovila
so poleg posadke izgubili t ud i pr vi eksperiment za opazovanj e Halleyevega
kometa. Zaradi te nezgode so odpovedali vse nadalj ne polete in tako je
pri NASI v vodo padel pr oj ekt Astro 1, ki je bil namenj en opazovanju
znam enitega kometa. Američani so veliko znanstv eno izgubo delno nado
mestili s pr eusmeri tvijo st ar ejše sonde ISEE-3 (Third International Sun
Earth Explorer) , ki j e bil a namenj ena opazovanju medsebojnega vpl iva
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Sončevega vetra in Zem ljin e magnetosfere. Sondo so kasn eje pr eimeno
vali v ICE (Intern ational Cometary Explorer) in jo leta 1985 napo tili h
kometu Gi acobini-Zinn er .

Ko je julij a let a 1985 rak et a Ariane 1 v vesolje ponesla majhno, 960
kilogramov težko sondo Giotto, si ni nihče up al napovedati , da bo to eden
najuspešnejših projektov Evropske vesoljske agencije (ESA). Giot to je bil a
prva evropska sonda , ki so jo poslali v medplan etarni pr ostor in sploh
pr va sonda, ki so jo posebej načrtovali za opazovanje kakega kom et a iz
nepos redne bli žine. Narejena je bila v rekordnem času , saj j e od idejn ega
osnutka do izst relitve pot eklo le pet let. Sonda ni bila zgraj ena tako,
da bi pr eživela srečanje s Halleyevim kom et om. Pričakovali so , da bodo
pr ašni delci , s katerimi se je sonda srečala v bližini kom etovega jedra ,
uničili njen ščit in vse inštrumente. Kasn eje se je izkazalo, da sonda ni
samo pr eživela srečanja s Halleyevim kom etom, temveč je bila sposobna
za ponovno op azovanj e drugih kom etov.

Glavne naloge sonde Giot to so bili snemanje jedra Halleyevega ko
met a, določanj e sestave komet ove kom e, opazovanje fizikalnih in kemijskih
procesov v kometovi atmosferi, merjenje kemij ske sestave prašnih delcev ,
merj enj e količine nastalega pr ahu in plinov ter merjenje interakcije med
plini in Sončevim vet rom. Med pomembnejšimi inštrumenti, ki so bili
izbrani za to misijo, j e bila kamera, s katero so snemali položaj in obliko
jedra kometa. S pomočjo t reh različnih masnih spektrometrov so meril i
sestavo plinov in pr ahu v komi, s še tremi drugimi detektorj i pa hitrosti
delcev in m agnetno polj e v bližini komet a.

Sonda Giotto se je 14. 3. leta 1986 jedru Hall eyevega kom et a pri 
bliža la na vsega 600 kilometrov . Pripravljeni poskusi so zelo dobro uspeli ,
čeprav je med približ evanjem h kometovem jedru sondo zad el večj i delec
in jo rahlo zasukal. Večina poskusov je potekala v času bližnjega srečanja

neprekinjeno 32 minut . Sonda je v tem času zbrala kopico neprecenljivih
podatkov o zgradbi , fizikalni in kemijski sestavi kometa, ki prej niso bili
dostopni zem eljskim opazovalcem .

Sond a Giot to je nar edil a prve neposredne posnetke kakega jedra ko
meta . J edro je bilo večj e , kot so pričakovali strokovnjaki. Bilo je bolj ali
m anj krompirj as te, torej nepravilne oblike in velikosti 16 km krat 7,5 km
kr at 8 km. J edro je bilo tudi m nogo bolj "črno" od pričakovanj , saj so me
rit ve pokazale, da odbija vsega štiri odstotke vpadle Sončeve svetlobe. Za
primerjavo naj povemo, da Venera odbija 76 odstotkov vpadl e svetlobe.
Odbojnost jedra Halleyevega kometa je primerljiva s temnejšimi področji
na površj u Lune in Marsovim satelitom Deimosom .

Sonda Giotto je potrdila tudi staro domnevo, da so jedra kometov
sestavljena iz "rahlega" ledu, čigar povprečna gostota je približno tr etjina
gostote vode.
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Odkritje prašnih in plinskih curkov, ki kot nekakšni gejziri bruhajo
snov v medplanetarni prostor, je pokazalo , da le okrog deset odstotkov
površja jedra oddaja snov . Posnetki so tudi pokazali z grički in dolinami
razgibano površje, ki se zaradi aktivnosti v bližini Sonca stalno spreminja.

Analize plinov so pokazale, da se sestava kome zaradi zap let enih ke
mijskih procesov spreminja z oddaljenostjo od jedra. Zato so le notranj i
predeli kome podobni kem ijski sestavi jedra. Kemijska sestava, ki jo j e
izmerila sonda, je bila bolj ali manj pričakovana. Meritve v notranjih pre
delih kome so pokazale, da je v kometu 80 odstotkov vode, 10 odstotkov
ogljikovega rnonoksida (CO), 2,5 odstotka ogljikovega dioksida (C0 2 ) , CH
je udeležen v 7 odstotkih, vsebnost NH je 0,1 odstotka. Sonda je odkrila
še sledove železa, natrija in žvep la.

Meritve vsebnosti posameznih elem entov v kometu so pokazale, da je
njihovo razm erj e podobno razmerju elementov na Soncu . Edina izj em a je
dušik, ki ga je v kometu znatno več. Bistvene razlike pa so se po kazale s
primerjavo razmerij eleme ntov na Zemlji in v meteoritih. Strokovnjaki si
to razlagajo tako, da je j ed ro kometa sestavljeno še iz prastarega materi
ala, iz katerega je nast alo Osončje .

Giotto se je najbolj pr ibližal Halleyeve mu kometu, ko je bil ta od
Sonca oddaljen približno 0,9 astronomske eno te . V tem času j e jedro
kometa vsako sekundo oddajalo okrog 20 to n plina in 33 ton prašnih
delcev. To bi lahko primerjali z železniško postajo, ki j o vsako minuto
zapusti vlak s približno sto polno naloženimi vago ni pes ka. Analize nekaj
tisoč prašnih delcev, ki jih j e sonda opravila med preletom kome ta, so
pokazale, da obstajata predvsem dve vrsti delcev. Prva so takoimenovana
'organska zrna', ki so sestavljena iz vodika, ogljika, dušika in kisika . Druga
so 'mineralna zrna', sestavljena iz težj ih elementov kot so natrij, magnezij,
silicij , kalc ij in železo .

Po uspešn i akc ij i ob srečanju s Halleyev im kome tom, so sondo Giotto
'zam rznili' . Po dolgotrajne m počitku so leta 1992 sondo ponovno obudili
k življenj u in j o pr ipravili za naslednje srečanje, to krat skometom Grigg
Skjelleru p . Ker j e sonda imela dovo lj gor iva in j e večina naprav še vedno
delovala , so njen t ir spreme ni li tako, da se je 10. 7. 1992 približala j edru
kometa Grigg-Skjeller up na vsega 200 kilometrov. Sonda Giotto je tudi
tokrat dob ro oprav ila svojo nalogo in od kri la predvsem nekatere razlike
med komo Hall eyevega komet a in kometa Grigg-Skjelleru p . Po drugi ne
nadejani nalogi so sondo ponovn o 'zamrznili' . Sonda se bo vrnila v bliž ino
Zemlje let a 1999 in ker j e na njenem krovu ostalo še štiri kilograme goriva,
jo bodo takrat posku sili ponovno oživiti ter pos lati na srečanje s kakim
novim kom etom .
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za ie bolj &an plodvig, S $ondo Stia.dust ( l m d n i  pr&), ki jo bc& 
k t &  @ridonaa&hnt+ lWQ, naj bi ns Zkd jopr ind  v86m przrhu 
iz kornetm bme. Leta 2004 naj bi se ~~ potopil v ob1& OM 
beta Wild-2. S -0 aerogel&, p b n e g a  porozmga mterida, naj 
bi zaj& pline in prA, ki obkroWo kametom jdm. Sonda bs nmiIa tndi 
hm, 0 katero bo mop& namditi L b o w  pmetke j&a, kat je bilo 
to mqp% s s a d  Giatto. N&mi w r c i  se $ado r pwrebnih kapdah 
vrnili aa Zadjo I& 2006. b ba -a @a, bo to prvi maberid, ki bo 
s komets pm- na ZemUo, kjm ga bodo drahvnj* l d h  mtarai5.10 
pmuim. 

I$& ea drngo vesoljsko misijo, ki naj bi v b w i  prihodnati 
d a  & v n d  h t a w ,  je matala pr3 Ewpdd vcsoIj& agw "i (ESA). 
Mrelitev uewAjske mnde W a  bo predvidoma 23.1. P009.% bo no 
vm po naErtih, bi ae matala v avvgrustu let& 2011 sonda pribkti pwrsr 
tnemu lmmsfu W i r t ; m .  Ns e j e  Ira- jedrs bo smdtt s p d a  
dve wiri mndi, bland in ChampoKon, Id bwh vsgj 34 ur opvljdi  
d E n e  kmijdce in &ii&e mwitve,  rose^ bo mmda in sbida b 
dm* pod&* a bmetu v9e do odctobra 20 W. 

An- G a i n  




