


ZÁKLADNÍZÁKLADNÍ   INFORMACE INFORMACE
Komety neboli vlasatice jsou malá tělesa sluneční soustavyKomety neboli vlasatice jsou malá tělesa sluneční soustavy

tvořená jádrem, komou a ohonem.tvořená jádrem, komou a ohonem.

kometa C/1996 B2 (Hyakutake)kometa C/1996 B2 (Hyakutake)



HISTORIEHISTORIE

„„Velká“Velká“  kometa C/1577 V1kometa C/1577 V1

kometykomety  bylybyly  považoványpovažovány  zaza  jevyjevy  atmosférickéatmosférické  nebonebo  sublunárnísublunární
(letící pochodně, nehořlavé plynné výtrysky z kamenů, …)(letící pochodně, nehořlavé plynné výtrysky z kamenů, …)



JMÉNA JMÉNA   KOMETKOMET
KometyKomety  mají jménamají jména  popo  svýchsvých  - maximálně- maximálně  dvoudvou  -- objevitelích objevitelích

(v(v  minulosti tominulosti to  bylo maximálněbylo maximálně  popo  33  objevitelích).objevitelích).

45P/45P/  Honda-Honda-  Mrkos-Mrkos-  PajdušákováPajdušáková
nezávislýnezávislý  objevobjev  33  pozorovatelů:pozorovatelů:  - M.- M.  HondaHonda

- A.- A.  MrkosMrkos
- L.- L.  PajdušákováPajdušáková

1948-12-1948-12-  0303
1948-12-1948-12-  0707
1948-12-1948-12-  0606

  41P/41P/  TuttleTuttle  --  Giacobini-Giacobini-  KresákKresák  
kometakometa  bylabyla  33  x znovuobjevena:x znovuobjevena:  1858 - H.1858 - H.  P.P.  TuttleTuttle

1907 - M.1907 - M.  GiacobiniGiacobini
1951 - L.1951 - L.  KresákKresák

  41P/41P/  TuttleTuttle   --  Giacobini-Giacobini-  KresákKresák  
kometakometa



PŮVOD PŮVOD   KOMETKOMET
Hlavním zdrojem dlouhoperiodickýchHlavním zdrojem dlouhoperiodických  komet je komet je Oortův oblakOortův oblak

(pravděpodobně obsahuje miliardy kometárních jader).(pravděpodobně obsahuje miliardy kometárních jader).
  Zdrojem krátkoperiodických komet je asi Zdrojem krátkoperiodických komet je asi Kuiperův pásKuiperův pás..

Kuiperův pásKuiperův pás
3535  --  100100  AUAU  

Oortův oblakOortův oblak
4040  000000  AUAU



POHYBPOHYB    KOMETKOMET    SLUNEČNÍSLUNEČNÍ    SOUSTAVOUSOUSTAVOU
EDMOND EDMOND   HALLEYHALLEY

VV  roceroce  16821682  pozoroval velmi jasnou kometu.pozoroval velmi jasnou kometu.
ZjistilZjistil  podobnost jejípodobnost její  dráhydráhy  ss  dráhamidráhami  komet zkomet z  r.r.  16071607  aa  1531.1531.

  Učinil závěr: jednáUčinil závěr: jedná  sese  oo  stejnou kometu, jež se vrátístejnou kometu, jež se vrátí  r.r.  1758.1758.

Edmond Halley a po něm nazvaná kometaEdmond Halley a po něm nazvaná kometa  1P/1P/  HalleyHalley

  Halley tím dokázalHalley tím dokázal  periodičnost návratůperiodičnost návratů  komet ke Sluncikomet ke Slunci  !!



VZHLED VZHLED   A A   STAVBASTAVBA   KOMET KOMET
STAVBA STAVBA   PLNĚPLNĚ   VYVINUTÉ  VYVINUTÉ   KOMETYKOMETY

HlavaHlava  kometykomety  - skládá- skládá  se z jádra a komyse z jádra a komy
  - mívá velikost- mívá velikost  100100  000000  ažaž  11  milionmilion  kmkm

prachovýprachový  ohonohon

plazmovýplazmový  ohonohon
•    

jádrojádro

komakoma

antiohonantiohon

vodíkovývodíkový  obalobal

vodíkovývodíkový  obalobal



•  jádra jsoujádra jsou  křehká,křehká,  pórovitápórovitá  aa  nepříliš kompaktnínepříliš kompaktní
•  hustota jaderhustota jader  se odhadujese odhaduje  pouzepouze  nana  0,50,5  gg  ..  cmcm  

-3-3

ROZPADROZPAD   KOMETÁRNÍCH KOMETÁRNÍCH   JADER JADER

JádraJádra  kometkomet  sese  snadnosnadno  rozpadajírozpadají  !!

Hlavní příčinyHlavní příčiny  rozpadurozpadu  kometárních jader:kometárních jader:
- srážka- srážka  s jinýms jiným   tělesem tělesem  (kometa,(kometa,  planetka,planetka,  meteoroid)meteoroid)
- slapové působení- slapové působení  SlunceSlunce  nebonebo  planetplanet  (hlavně(hlavně  Jupiteru)Jupiteru)

kometa D/1993kometa D/1993  F2 (Shoemaker-F2 (Shoemaker-  Levy 9)Levy 9)



OHONY OHONY   KOMETKOMET
PLYNOVÝ PLYNOVÝ   (PLAZMOVÝ) (PLAZMOVÝ)   OHONOHON

•  u mladých komet bývá rovnýu mladých komet bývá rovný  a dlouhýa dlouhý  (100(100  milionůmilionů  km)km)
•  staré komety mají ohonstaré komety mají ohon  krátký nebo jejkrátký nebo jej   vůbec nemají vůbec nemají
•  hustota částichustota částic    v ohonu  v ohonu == pouze asi pouze asi  10 molekul v10 molekul v  11  cmcm33

•  složení:složení:  především ionizované molekulypředevším ionizované molekuly  (OH(OH++, CO, CO++, …), …)



METEORICKÉ METEORICKÉ   ROJEROJE
PERSEIDYPERSEIDY

Perseidy jsouPerseidy jsou  každoročně nejaktivnější okolokaždoročně nejaktivnější okolo  12.12.  srpna.srpna.

MateřskouMateřskou  kometoukometou  Perseid jePerseid je  109P/109P/  SwiftSwift  -Tuttle-Tuttle..



VÝZKUMVÝZKUM   KOMET KOMET   SONDAMI SONDAMI
INTERNATIONALINTERNATIONAL   HALLEY HALLEY   WATCH WATCH

Mezinárodní projekt pozorování komety 1P/Halley v r.Mezinárodní projekt pozorování komety 1P/Halley v r.  19861986
Sondy VegaSondy Vega  1, Vega 2, Sakigake, Suisei a Giotto1, Vega 2, Sakigake, Suisei a Giotto

Sonda Sonda GiottoGiotto (ESA) – start: 2. července 1985 (ESA) – start: 2. července 1985
průlet kolem jádra komety 14.průlet kolem jádra komety 14.  3.3.  1986 ve vzdálenosti 6001986 ve vzdálenosti 600  kmkm



VÝZKUMVÝZKUM   KOMET KOMET   SONDAMI SONDAMI
KOMETA KOMETA   81P/81P/  WILD 2WILD 2
objev: Paulobjev: Paul   Wild Wild   v r. v r.  19781978

•  jádro komety má téměř sférický tvar o jádro komety má téměř sférický tvar o velikosti 5,4velikosti 5,4  kmkm

•  kráterykrátery asi nejsou impaktního původu, ale výsledkem eroze asi nejsou impaktního původu, ale výsledkem eroze
- vznikly sublimací podpovrchových vrstev ledu- vznikly sublimací podpovrchových vrstev ledu


