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Czym są komety?

http://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Lawrence_Whipple

1950 –
przełom w badaniach
kometarnych
Fred Lawrence Whipple (1906 – 2004)

Twórca współczesnej idei czym są
komety, nazwał je

konglomeratami lodowymi
(icy conglomerates),

co potem prasa spopularyzowała jako
brudne kule śniegowe
(dirty snowballs)

1986 – pierwszy obraz jądra
kometarnego – 1P/Halley
Whipple miał wówczas 80 lat i nadal czynnie zajmował się

badaniem komet,

dziesięć lat potem działał w zespole misji CONTOUR.



Czym są komety?

1P/Halley

Rozmiar: 14,4 km ×7,4 km ×7,4 km

Prot = 3,7d; 7,1d albedo: 4%

sonda Giotto – marzec 1986

Model jądra kometarnego

lodowo-skalna bryła

popularnie zwana brudną kulą śniegową

mieszanka lodów i pyłów oraz drobnych
odłamków skalnych



Jądra komet – bardzo brudne kule śniegowe

Komety są zwykle nieregularnymi bryłami o typowych rozmiarach rzędu kilku
kilometrów, będącymi konglomeratem lodów, przede wszystkim zamrożonej
wody (ocenia się, że nawet do 50%) a także lodów tlenku i dwutlenku węgla.
Jądro zawiera także wiele innych bardziej lub mniej złożonych związków,
np. metan czy amoniak, a także związki krzemianowe i metali. Ich powierzchnie
są znacząco pokryte ciemnym pyłem, dlatego jądra kometarne słabo odbijają
promienie słoneczne.

Gęstości jąder kometarnych są mniejsze od gęstości wody. To świadczy o ich
porowatej strukturze.



Jądra kometarne mają różne rozmiary i różnią się aktywnością

Złożenie obrazów dwóch komet 9P/Tempel 1 (7,6 km) i 103P/Hartley 2 (ok. 2 km)
sonda Deep Impact (2005, 2010)



Pełen przepis na kometę wraz z opisem co zrobić by się udało: Link

Festiwal Nauki 2009
Centrum Badań Kosmicznych PAN
Źródło: Beata Dziak-Jankowska, CBK

http://ssdp.cbk.waw.pl/popularnie


Kiedy komety stają się aktywne?

Komety poruszają się po orbitach wyraźnie eliptycznych. Dlatego ich odległość
od Słońca bardzo się zmienia w trakcie jednego obiegu wokół naszej dziennej
gwiazdy.

W miarę jak kometa zbliża się do Słońca jej jądro zaczyna się coraz bardziej
ogrzewać i stawać się coraz bardziej aktywne, czyli lody tworzące jądro
zaczynają sublimować. Wyzwalane z jądra gazy unoszą cząsteczki pyłu. Wokół
jądra tworzy się otoczka gazowo-pyłowa nazywana komą. Jądro i koma tworzą
głowę komety, jej rozmiary mogą dochodzić do kilkuset tysięcy kilometrów.

Zobaczmy jak to wygląda na obrazku...

Sublimacja – bezpośrednie przejście za stanu stałego w gazowy.



Kometarne orbity mają zwykle kształt wydłużonych elips

MKr na podstawie: //http://lasp.colorado.edu/education/outerplanets/images_kbos/big/cometorbit.jpg



Komety będąc w pełni swej aktywności posiadają warkocze

Długości warkoczy kometarnych mogą dochodzić do kilkuset milionów km
(warto to porównać z odległością Ziemi od Słońca, która wynosi 150 mln km).
A jak się tworzą?

Cząsteczki gazu neutralnego tworzące komę są jonizowane wskutek
oddziaływania z wiatrem słonecznym i promieniowaniem słonecznym. Lekkie
zjonizowane cząsteczki są unoszone przez wiatr słoneczny i pole magnetyczne
tworząc wąski i skierowany w kierunku dokładnie od Słońca warkocz –
nazywamy go warkoczem jonowym bądź plazmowym.
Warkocz ten ma zwykle inną barwę niż światło słoneczne.

Gdyby kometa się nie poruszała względem Słońca to ciśnienie promieniowania
słonecznego – działające zawsze w kierunku od Słońca – powodowałoby
powstanie warkocza pyłowego też dokładnie w kierunku odsłonecznym.
Jednakże złożenie prędkości wynikające z ruchu komety wokół Słońca
i ciśnienia promieniowania – które na dodatek jeszcze silniej działa na mniejsze
i mniej masywne cząstki pyłu (a słabiej na większe i bardziej masywne) –
powoduje wahlarzowate rozproszenie warkocza pyłowego i jego pewne
zakrzywienie w kierunku przeciwnym do ruchu komety. Warkocz pyłowy świeci,
gdyż odbija światło słoneczne.

Zobaczmy jak takie warkocze mogą wyglądać...



Warkocze kometarne w pełnej krasie

Cała aktywność komety

(świecąca głowa
i warkocze)

bierze się z sublimacji
lodów tworzących jej
stosunkowo niewielkie
jądro, którego tu nie
widać!

http://www.astrojawil.pl/
astrofoto_2.htm



Kometa ze spektakularnym warkoczem pyłowym rozpostartym niczym wahlarz

C/2006 P1 Mc Naught http://www.skyandtelescope.com/news/57664027.html



Czasem komety mają też antywarkocze

C/2011 L4 PanSTARRS http://apod.nasa.gov/apod/ap130526.html



Czasem komety mają też antywarkocze

C/2007 N3 Lulin http://www.astropix.com/HTML/ SHOW_DIG/Comet_Lulin.HTM



Antywarkocz można zobaczyć gdy Ziemia znajdzie się w płaszczyźnie
orbity komety

Schematyczny obrazek wyjaśniający powstawanie antywarkocza MKr na podstawie: http://en.wikipedia.org/wiki/Antitail



To kometa 17P/Holmes po spektakularnym rozbłysku

W trakcie rozbłysku (23/24 X 2007) jasność komety w ciągu około 40 godzin wzrosła
kilkaset tysięcy razy. Pod koniec października koma komety osiągnęła rozmiar kątowy
rzędu połowy tarczy Księżyca, rzeczywisty rozmiar komy przekroczył milion kilometrów.
To zdjęcie jest z 4 listopada, po prawej stronie widać niebieskawy warkocz jonowy.

17P/Holmes http://en.wikipedia.org/wiki/ Comet_Holmes



Kometa i księżyc – zdjęcie, które umiałby wykonać amator fotografowania

C/2011 L4 Pan-STARRS http://www.huffingtonpost.com/



Kometa ISON zanim dotarła tak blisko Słońca, że się rozpadła

C/2012 S1 ISON http://spaceweathergallery.com/



Galeria pokazanych wcześniej portretów komet

C/1995 O1 Hale Bopp
http://www.astrojawil.pl/
astrofoto_2.htm

C/2006 P1 Mc Naught
http://www.skyandtelescope.com/

news/57664027.html

C/2007 N3 Lulin
http://www.astropix.com/HTML/
SHOW_DIG/Comet_Lulin.HTM

17P/Holmes
http://en.wikipedia.org/wiki/
Comet_Holmes

C/2011 L4 Pan-STARRS
http://www.huffingtonpost.com/

C/2012 S1 ISON
http://spaceweathergallery.com/



Komety są często nieprzywidywalnymi ciałami kosmicznymi

Obrazy z Teleskopu Kosmicznego Hubble’a pokazują spektakularny rozpad komety na początku sierpnia 2000.

Kometa C/1999 S4 LINEAR pojaśniała gwałtowanie na kilkanaście dni przez peryhelium,
potem obserwowaliśmy jej sukcesywny rozpad. Tuż przed przejściem przez peryhelium
ponownie pojaśniała, 26 lipca minęła peryhelium, a już po minięciu peryhelium –
na początku sierpnia 2000 – jej jądro się całkowicie rozpadło, co widać powyżej.
Szacuje się, że początkowo rozmiar jądra tej komety sięgał około 0,9 km.
Odległość peryhelium jej orbity od Słońca: 0,765 j.a.

...rozpadła się także C/2012 S1 ISON co zobaczymy dalej



Kometa C/2012 S1 ISON została odkryta 21 września 2012 roku
(6,4 j.a. od Słońca, 6,8 j.a. od Ziemi)

C/2012 S1 ISON http://spaceweathergallery.com/

Obraz komety z 15 listopada 2013 (0,6 j.a. od Słońca, 0,9 j.a. od Ziemi)
....a pod koniec listopada znalazła się w peryhelium swej orbity – ledwie 3× dalej od
widomej atmosfery Słońca niż Księżyc od Ziemi.... i się rozpadła...

...widać to na następnym slajdzie



Sekwencja obrazów komety ISON wykonanych przez SOHO, kometa porusza się
z prawego dolnego rogu obrazu, muska atmosferę Słońca i po minięciu Słońca – zaczyna
niknąć w prawym górnym rogu obrazu.
(SOHO – akronim z ang: Solar and Heliospheric Observatory)

http://svs.gsfc.nasa.gov/Gallery/CometISON.html
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Dlaczego planujemy trudne i kosztowne misje do komet?

Komety są fascynujące i ważne, gdyż:

Są to „skamieliny” w naszym Układzie Słonecznym.
Zawierają pierwotną materię kosmiczną z jakiej powstawały planety.
Dlatego badając komety poznajemy warunki jakie panowały we wczesnych chwilach
życia naszego Układu Słonecznego.

W Erze Wielkiego Bombardowania przyniosły najpewniej część wody na Ziemię.
Nie wiemy jak dużo, ale nowe odkrycia wykonane przy pomocy Teleskopu Herschela
wskazują, że być może więcej niż kiedyś się nam wydawało.

Toteż planuje się do nich misje takie jak Rosetta!
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Czy komety dostarczyły kiedyś część wody

na młodą Ziemię?
Obrazek ze strony: http://www.universetoday.com/117253/rosettas-instruments-direct-scientists-to-

look-elsewhere-for-the-source-of-earths-water/
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Czy komety mogły przynieść choć trochę wody na Ziemię?

W obiektach Układu Słonecznego obserwuje się bardzo różny

stosunek deuteru do wodoru (D/H).

(Deuter jest izotopem wodoru, który zawiera dodatkowy neutron.)

Pomiar stosunku D/H jest kluczowy w określeniu, gdzie powstał dany obiekt (zawartość
D/H powinna zależeć od odległości od Słońca) i w jakiej proporcji planetoidy i/lub komety

dały swój wkład do wody znajdującej się na Ziemi. Jeśli dany obiekt ma proporcję D/H taką
samą lub bardzo zbliżoną do tej jaką obserwujemy na Ziemi to populacja obiektów, do

której należy może być rozpatrywana jako jedno ze źródeł wody oceanicznej.

Dlatego jednym z zadań zarówno teleskopu Herschela, który niedawno skończył swą pracę
na orbicie, jak i misji Rosetta było określenie stosunku D/H w badanych kometach.
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Teleskop Kosmiczny Herschela i „smak” wody kometarnej

http://137.78.99.23/spaceimages/search_preview.php?mission=EPOXI

Teleskop Kosmiczny Herschela (akronim: HSO, ang. Herschel Space Observatory)
zmierzył proporcje ciężkiej wody do wody zwykłej w trzech kometach:
103P/Hartley 2 (w 2011 r.), C/2009 P1 Garradd (2012), 45P/Honda-Mrkos-Pajdus̆áková (2013)
pomiary były wykonywane instrumentem HIFI: Heterodyne Instrument for the Far-Infrared
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Teleskop Kosmiczny Herschela i „smak” wody kometarnej

http://137.78.99.23/spaceimages/search_preview.php?mission=EPOXI

Proporcje deuteru do wodoru w wodzie kometarnej dla dwóch pierwszych zbadanych pod
tym kątem komet krótkookresowych są zgodne z tym co mierzymy w ziemskich oceanach,

można to zobaczyć na następnym slajdzie
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Teleskop Kosmiczny Herschela i „smak” wody kometarnej

Symbole purpurowe –
stosunek deuteru do wodoru w dwu kometach krótkookresowych 103P/Hartley 2 oraz
45P/Honda-Mrkos-Pajdus̆áková – jest taki jak w ziemskich oceanach!!
Symbole pomarańczowe – pomiary w kometach długookresowych
Czarne symbole – pomiary w atmosferach planet olbrzymów
niebieskie – pomiary dla Enceladusa, księżyca Saturna
zielone – pomiary w chondrytach węglistych
ISM – pomiary w ośrodku miedzygwiazdowym
Lis, Biver, Bockelée-Morvan, Hartogh, Bergin, Blake, Crovisier, de Val-Borro, Jehin, Küppers, Manfroid, Moreno, Rengel, Szutowicz, 2013,

ApJ 774, L3
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Wyniki D/H otrzymane dzięki teleskopowi Herschela były zaskoczeniem
W naszym Układzie Słonecznym mamy dwie zasadnicze populacje kometarne:

komety krótkookresowe Największą ich grupę stanowią komety z rodziny Jowisza, takie jak

45P/Honda-Mrkos-Pajdus̆áková, 103P/Hartley 2 czy 67P/Czuriumow-Gierasimienko. Sądzi się, że te komety powstały w okolicach

Pasa Kuipera, czyli gdzieś za Neptunem, a dziś poruszają się po znacznie ciaśniejszych orbitach wokół Słońca dzięki przebytej ewolucji

dynamicznej.

komety długookresowe Obserwacyjnie, największą ich grupę stanowią komety o półosiach wielkich przekraczających

5 000 j.a. Nazywamy je kometami z Obłoku Oorta. Obłok ten prawdopodobnie rozciąga się począwszy od kilku tysięcy j.a. od Słońca do

samych krańców Układu Słonecznego (do około stu tysięcy j.a.), który definiujemy jako kraniec dominującego wpływu grawitacyjnego

Słońca. Symulacje dynamiczne sugerują, że komety, które dziś przychodzą z Obłoku Oorta powstawały generalnie znacznie bliżej Słońca

niż komety krótkookresowe, czyli także znacznie bliżej Ziemi.

Symulacje także pokazują, że zawartość D/H powinna się zmieniać wraz z odległością od
Słońca i podlegać zmianom w pierwszych milionach lat życia Układu Słoncznego

Zestawienie obu tych faktów wskazuje, że spośród obu populacji komet, to komety
długookresowe powinny mieć bardziej zbliżone D/H do wartości jaką mają ziemskie
oceany niż te krótkookresowe. A wyniki Herschela, który zmierzył po raz pierwszy D/H w
kometach krótkookresowych wskazują na co innego. Dlatego były tak zaskakujące.
Wydaje się więc, że pierwotne populacje komet i planetoid mieszały się w pewnym stopniu
podczas migracji wielkich planet (na początku ewolucji Układu Słonecznego). Na przykład,
wydaje się, że komety długookresowe wykazują takie zróżnicowanie izotopowe: Herschel
zmierzył D/H w komecie długookresowej C/2009 P1 Garradd, które, choć okazało się
wyższe niż w ziemskich oceanach, to niższe niż zmierzone wcześniej w innych kometach
tej populacji (poprzedni slajd). Więcej na ten temat: Link
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D/H otrzymane przez Rosettę dla komety krótkookresowej
było kolejnym zaskoczeniem

Instrument ROSINA (akronim z ang. Rosetta Orbiter Sensor for Ion and Neutral Analysis)
zmierzył D/H w komecie 67P/Czuriumow-Gierasimienko (więcej o komecie i misji Rosetta
będzie dalej). Okazało się, że jest on wyższy nie tylko od D/H w dotąd zmierzonych
kometach krótkookresowych, ale nawet większy niż w niektórych kometach
długookresowych. Być może to wskazuje, że komety dziś należące do rodziny komet
jowiszowych powstały w znacznie szerszym zakresie odległości od Słońca niż dotąd
sądzono z symulacji dynamicznych.

Źródło: http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Rosetta_fuels_debate_on_origin_of_Earth_s_oceans
kwadratami zanaczono pomiary wykonane in situ; więcej wyjaśnień dwa slajdy wcześniej
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M i s j e

k o m e t a r n e

Źródło ESA



Dotychczasowe misje do komet i nie tylko...

Zagadka: Które dwa obiekty nie są kometami?

Wybierz zanim przejdziesz do następnego slajdu...



Dotychczasowe misje do komet i nie tylko...

To są dwie planetoidy: Mathilde i Eros!



Dotychczasowe misje do komet

1P/Halley

14,4×7,4×7,4 km

Prot = 3,7; 7,1 dnia

albedo: 4%

m.in. Giotto

START: (lipiec 1985)

IN SITU:
(marzec 1986)

19P/Borrelly

8 km × 3,2 km

Prot = 1,08 dnia

albedo < 3%

Deep Space 1

(paźdz. 1998)

(wrzesień 2001)

81P/Wild 2

3,3×4,0×5,5 km

Prot = (12-25) godz.

albedo = 3%

Sturdust

(luty 1999)

(lipiec 2005)

9P/Tempel 1

7,6 km × 4,9 km

Prot = 1,71 dnia

albedo = 4%

Deep Impact

(styczeń 2005)

(lipiec 2005)

Stardust/NExT

(luty 2011)

103P/Hartley 2

2,0 km×0,8 km

Prot = 18 godz.

albedo = 2,8%

Deep Impact / EPOXI

(listopad 2010)

Przed sierpniem 2014,
wydawało się, że
kometa 67P
wygląda tak

67P/Ch-G

∼3 km×5 km

Prot = 12,3 godz.

albedo = ?

Rosetta

(marzec 2004)

(sierpień 2014)



Dotychczasowe misje do komet
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A okazało się, że
wygląda całkiem
inaczej gdy ją sfo-
tografowaliśmy z
bliska!
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albedo = ?

Rosetta

(marzec 2004)

(sierpień 2014)



1P/Halley i sonda Giotto

Kometa 1P/Halley
Pierwszy portret jądra komety

13 marca 1986
(odległość: rzędu 1000 km)
sonda Giotto (start 20 lipca 1985)

http://stardust.jpl.nasa.gov/comets/
giotto.html



19P/Borrelly i sonda Deep Space 1

Wizja artystyczna komety 19P/Borrelly i sondy Deep Space 1 (start 24 października 1998)
http://www.jpl.nasa.gov/images/ds1/borrelly_caption.html



19P/Borrelly i sonda Deep Space 1

Rozmiar: ok 8 km×3,2 km×3,0 km
Kompozycja zdjęcia jądra i zdjęcia
w podczerwieni strug i głowy
komety
czerwony kolor – 1/10 jasności
jądra
niebieski – 1/100
magenta – 1/1000

22 września 2001
(odległość: 4 800 km)
sonda Deep Space 1
(start 24 października 1998)

http://photojournal.jpl.nasa.gov/
catalog/PIA03865



19P/Borrelly i sonda Deep Space 1

Rozmiar: ok 8 km×3,2 km×3,0 km

http://photojournal.jpl.nasa.gov/
catalog/PIA03500



19P/Borrelly i sonda Deep Space 1

Rozmiar: ok 8 km×3,2 km×3,0 km

Aktywna powierzchnia – 8%

Erozja powierzchni wskutek sublimacji:

mottled terrain

mesas – forma ostańców
stołowych

Malenie komety – erozja powierzchni:

średnio: 0,5 – 1 m/obieg

w obszarach mesas: 10 – 20
m/obieg

http://photojournal.jpl.nasa.gov/
catalog/PIA03500



9P/Tempel 1 i sonda Deep Impact

Rozmiar: ok 7,6 km×4,9 km

Mkomety = (7, 2 ± 4, 8) · 1013 kg

Prawie brak lodu na powierzchni –
plamy lodu ledwie na 0,5% powierzchni.

Pokryta bardzo drobnym, ciemnym
pyłem 0,5 µm 1 µm

Gładkie obszary (a, b) – wyżyny –
„młodsza” powierzchnia

Mstrata = 109 kg/obieg = 0,001% Mkomety

Wskutek wybicia
mstrata = 106 kg = 0, 1% Mstrata

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02142



9P/Tempel 1 i sonda Deep Impact

Rozmiar: ok 7,6 km×4,9 km

4 lipca 2005 – uderzenie w kometę – sekwencja 8 zdjęć w odstępach 0.84 s

Wskutek wybicia: mstrata = 106 kg = 0, 1% Mstrata w jednym obiegu = 0, 0001 Mkomety

http://deepimpact.umd.edu/gallery/T1_Ejecta_Devel.html;
CREDIT: NASA/UM M. F. A’Hearn et al., Science 310, 258 (2005)



http://photojournal.jpl.nasa.gov/ catalog/PIA13862



Dwie pozostałe misje:

do komety 81P/Wild 2 (Stardust)

oraz 103P/Hartley 2 (EPOXI)

były niezmiernie owocne –warto poczytać!!!!



Jak mogliśmy dostrzec wcześniej najważniejszym celem misji Rosetta była
kometa krótkookresowa

67P/Czuriumow-Gierasimienko

Prześledzimy teraz na jej przykładzie jak opisujemy orbity komet i dlaczego
mogą one ulegać zmianom.

Źródło ESA



Do wyznaczenia położenia orbity komety w przestrzeni i pozycji na tej orbicie w
danym momencie potrzebne jest sześć elementów orbitalnych. Są to:

moment przejścia przez peryhelium i odległość od Słońca w momencie przejścia
przez peryhelium, mimośród orbity oraz trzy kąty (i,Ω, ω)

widoczne poniżej na obrazku.

http://apollo.astro.amu.edu.pl/PAD/index.php?n=WikicometPubPl.2011L4

Jednakże orbita komety zmienia się w czasie. Dlaczego?



Orbita komety stale ulega zmianie

Każda kometa w czasie swej wędrówki po orbicie wokół Słońca stale odczuwa
także grawitacyjne przyciąganie od wszystkich innych obiektów Układu
Słonecznego. Takie zmiany trajektorii komety, pod wpływem niewielkich
oddziaływań grawitacyjnych (w porównaniu do słonecznego) Jowisza, Saturna
czy innych obiektów nazywamy perturbacjami.
Kometa 67P/Czuriumow-Gierasimienko (cel misji Rosetta) jest kometą z
rodziny Jowisza. To oznacza, że to Jowisz najbardziej wpływa na zmianę orbity
tej komety podczas jej podróży wokół Słońca.

Komety sublimują – uwalniają część materii w postaci gazowej – a tempo
procesu zależy od wielu czynników, przede wszystkim chwilowej odległości od
Słońca. Ponadto powierzchnia komet sublimuje niejednakowo. Proces przebiega
najefektywniej w obszarach oświetlonych przez Słońce. Wskutek sublimacji
jądro doznaje pewnego dodatkowego przyspieszenia (odrzut analogiczny do
rakietowego) bądź opóźnienia w swoim ruchu orbitalnym. Te, tak zwane
efekty niegrawitacyjne, są niezmiernie subtelne i trudno je zatem modelować,
ale są istotne. Najłatwiej zauważyć wpływ czynników niegrawitacyjnych, mierząc
momenty przejścia komety przez peryhelium jej orbity. Typowe wartości
odchyleń dla komet krótkookresowych to ułamki dnia, chociaż np. w przypadku
komety 1P/Halleya stwierdzono różnicę aż czterech dni (przy okresie obiegu
około 76 lat).

Zobaczmy jak to wygląda na obrazkach i w tabelce...



Zmiany orbitalne komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko

Dziś wiemy, że jeszcze przed odkryciem komety (w XIX wieku i pierwszej połowie
XX stulecia) jej peryhelium zmieniało się w granicach pomiędzy 2,5 j.a. a 2,9 j.a.
od Słońca. Kometa przebywała więc stale stosunkowo daleko od Słońca, a jej
jądro prawdopodobnie nie uległo zasadniczym przeobrażeniom. Jednak w lutym
1959 kometa minęła Jowisza w odległości zaledwie 0,052 j.a. – około 8 mln km –
co spowodowało dużą zmianę jej orbity: odległość peryhelium zmalała z 2,74 do
1,28 j.a., spłaszczenie orbity wzrosło z 0,36 do 0,63, a okres orbitalny skrócił się
z 8,97 do 6,55 lat. Właśnie to zbliżenie peryhelium orbity do Słońca
spowodowało najpewniej odkrycie komety w kolejnym jej przejściu w 1969 roku.
Po zbliżeniu z 1959 r. potem nie doszło do kolejnego ciasnego spotkania komety
z Jowiszem. Dlatego jej orbita od tego czasu (siedem pojawień) niewiele się
zmieniła, co widać w podanej parę slajdów dalej tabelce.

Tę zmianę orbity zobaczymy na kolejnych trzech obrazkach



Konwencja dalej pokazywanych obrazków orbitalnych

Wszystkie orbity są zrzutowane na płaszczyznę ekliptyki (nachylenie orbity
komety do płaszczyzny ekliptyki jest niewielkie, ok. 7◦) i patrzymy z północnego
bieguna niebieskiego, czyli planety i kometa 67P/Czuriumow-Gierasimienko
poruszają sie po swych orbitach przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Fragmenty orbit komety znajdujące się pod płaszczyzną ekliptyki zaznaczone są
linią przerywaną. Na rysunku zaznaczono oliwkowym kolorem orbity czterech
planety typu ziemskiego zakładając, że te znajdują się dokładnie w płaszczyźnie
ekliptyki: Merkurego, Wenus, Ziemi i Marsa oraz orbitę Jowisza, planety mającej
największy wpływ na ewolucję orbity komety.



Źródło: MKr
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Orbity komety 67P w poprzednich pojawieniach pokazane są na żółtym tle,

obecne pojawienie – na jasnozielonym tle.
Ewolucja z uwzględnieniem efektów niegrawitacyjnych.

W kolejnych kolumnach podane są następujące elementy orbitalne:
Epoka – epoka oskulacji na początek roku, na tę datę została wyznaczona podana orbita keplerowska,
T – moment przejścia komety przez peryhelium orbity,
q – odległość peryhelium od Słońca w j.a.,
e – mimośród orbity,
i trzy elementy kątowe
ω – argument peryhelium, Ω – długość węzła wstępującego oraz i – nachylenie płaszczyzny orbity do płaszczyzny ekliptyki;
trzy ostatnie kąty podane są na standardową epokę ekwinokcjum J2000.0, czyli 1 stycznia 2000 roku.

Epoka T q e ω Ω i
rok rrrr mm dd,dddd j.a. stopnie stopnie stopnie

1956 1956 03 20,3974 2,7411425 0,3648483 32,13651 52,55534 23,16608
zbliżenie do Jowisza 4 lutego 1959: 0,052 j.a.

1963 1963 02 22,9455 1,2798128 0.6338340 11.16345 51.05468 7.15938
1969 1969 09 11,0364 1,2849639 0,6330191 11,24721 51,01006 7,14913
1976 1976 04 07,2327 1,2985238 0,6305624 11,35974 51,02751 7,12872
1982 1982 11 12,0993 1,3061430 0,6291484 11,36746 51,01458 7,11681
1989 1989 06 18,3908 1,2996840 0,6302651 11,42437 51,01084 7,11821
1996 1996 01 17,6559 1,3000307 0,6302028 11,38672 51,00641 7,11340
2002 2002 08 18,2869 1,2906479 0,6317509 11,40976 50,92865 7,12415
2009 2009 02 28,3648 1,2465166 0,6401760 12,70008 50,19705 7,04099
2015 2015 08 13,0853 1,2432666 0,6408735 12,79715 50,13511 7,04042

zbliżenie do Jowisza 11 listopada 2018: 0,375 j.a.
2021 2021 11 02,0644 1,2106281 0,6497017 22,13779 36,32985 3,87155

zbliżenie do Jowisza po ponad 30 okrążeniach – w październiku 2200: 0,043 j.a.
zmiana odległości peryhelium z 1,07 j.a. na 1,61 j.a. i nachylenia z ok. 8◦na prawie 24◦!
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orbita obecnie
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orbita obecnie
orbita przed zbliżeniem do Jowisza w 1959 roku
orbita zaraz po zbliżeniu w 1959 roku



Źródło: MKr

odległość od Słońca: 4,07 j.a.
odległość od Ziemi: 3,58 j.a.



M i s j a R o s e t t a

Źródło ESA



Rosetta – kosmiczny podróżnik podążający na spotkanie

Rosetta wystartowała w drogę 2 marca 2004 r. By uzyskać orbitę mającą doprowadzić ją
do celu podróży, sonda aż cztery razy wykorzystała wspomaganie grawitacyjne planet
(tzw. grawitacyjną procę): 4 marca 2005 przeleciała w odległości niecałych 2 000 km od

Ziemi, dwa lata potem, 25 lutego 2007, rozpędził ją Mars, którego minęła zaledwie 250 km
od jego powierzchni, co pozwoliło sondzie zrobić zdjęcia planety i jej intrygujących

księżyców Fobosa i Dejmosa. Kolejne dwa wspomagania grawitacyjne sonda uzyskała od
Ziemi pod koniec 2007 i 2009. Prosty schemat jej lotu widać na następnym slajdzie,

bardziej dokładny znajduje się trochę dalej.

Potem Rosetta dostarczyła interesujące obrazy i dane na temat dwóch planetoid, które
minęła na swej drodze ku komecie. Były to kilkukilometrowa Steins oraz znacznie większa
Lutetia. Ponieważ dalej czekał ją jeszcze długi lot bez żadnych atrakcji, by oszczędzić jej

zasoby energii, sondę uśpiono (w czerwcu 20011). Z hibernacji została wybudzona dopiero
20 stycznia 2014. Wówczas nastąpił okres sprawdzania jej wszystkich urządzeń.

Pierwszy przełomowy moment nastąpił w sierpniu, gdy Rosetta weszła na wokółkometarną
orbitę i rozpoczęła badania powierzchni komety. Wtedy rozpoczęto także szczegółowe

badanie powierzchni, by wybrać najlepsze z punktu widzenia naukowego ale i
najbezpieczniejsze miejsce do opuszczenia lądownika Philae. Drugim przełomem był

moment, gdy lądownik osiadł na komecie. Było to w listopadzie 2014.





Dlaczego „R o s e t t a”?

Kamień z Rosetty, British Museum, zdjęcie: Wikipedia

Kamień z Rosetty –

odkryty 15 lipca 1799 roku w egipskim porcie
Rosette na wyspie File (Philae) na Nilu przez
porucznika napoleońskich wojsk inżynieryjnych.
Bazaltowa płyta o wysokości ponad 1 metra,
szerokości około 70 cm i grubości prawie 30 cm
(waga: 762 kg).
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Kamień z Rosetty –

odkryty 15 lipca 1799 roku w egipskim porcie
Rosette na wyspie File (Philae) na Nilu przez
porucznika napoleońskich wojsk inżynieryjnych.
Bazaltowa płyta o wysokości ponad 1 metra,
szerokości około 70 cm i grubości prawie 30 cm
(waga: 762 kg).
Na kamieniu wyryty został tekst dwujęzyczny w
trzech wersjach:

po egipsku pismem hieroglificznym
(14 linijek z 1419 hieroglifami),
fragmentami trochę uszkodzona,

po egipsku zapisem demotycznym
(32 linijki),

po grecku (34 linijki), gdzie brakuje
prawego rogu, czyli zakończenia tekstu.

Tekst zapisany greką został bardzo szybko
odczytany przez filologów.
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Kamień z Rosetty –

odkryty 15 lipca 1799 roku w egipskim porcie
Rosette na wyspie File (Philae) na Nilu przez
porucznika napoleońskich wojsk inżynieryjnych.
Bazaltowa płyta o wysokości ponad 1 metra,
szerokości około 70 cm i grubości prawie 30 cm
(waga: 762 kg).
Na kamieniu wyryty został tekst dwujęzyczny w
trzech wersjach:

po egipsku pismem hieroglificznym
(14 linijek z 1419 hieroglifami),
fragmentami trochę uszkodzona,

po egipsku zapisem demotycznym
(32 linijki),

po grecku (34 linijki), gdzie brakuje
prawego rogu, czyli zakończenia tekstu.

Tekst zapisany greką został bardzo szybko
odczytany przez filologów.
Dlatego odkrycie kamienia stanowiło
przełom w odczytaniu egipskich hieroglifów,
dokonał tego Jean-François Champollion.
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Rosetta

Źródło ESA

Na pokładzie orbitera znajduje się 11 instrumentów naukowych, m.in:

Instrument obrazujący sondy OSIRIS (Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System): 250–1000 nm

Spektrometr obrazujący w ultrafiolecie ALICE (Ultraviolet Imaging Spectrometer): 70–205 nm; np. badanie składu gazów w głowie

Spektrometr obrazujący w świetle widzialnym i podczerwieni VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer: 0,25–5µm;
badanie składu i temperatury powierzchni jądra

Trzy spektrometry, w tym masowe: MIRO, ROSINA, COSIMA;
badanie obfitości i składu izotopowego substancji lotnych, jonów i cząstek neutralnych.

Instrumenty radarowe do sondowania wnętrza komety CONSERT (Comet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission)

....



Rosetta

Źródło ESA

Na pokładzie lądownika Philae znajduje się 9 instrumentów naukowych, w tym MUPUS –
wielofunkcyjny robot to pomiaru własności gruntu kometarnego, skonstruowany w CBK.
CBK uczestniczy także w trzech innych eksperymentach znajdujących się na pokładzie
orbitera: OSIRIS, CONSERT, VIRTIS.



Penetrator MUPUS

Wielofunkcyjny robot z unikatowymi rozwiązaniami
konstrukcyjnymi; skonstruowany w CBK
By wbić sondę nawet w twardy grunt potrzebuje tylko
tyle mocy co dobra latarka

Źródło: CBK PAN

MUPUS (MUlti PUrpose Sensors for surface and
sub-surface science) –
międzynarodowy eksperyment kometarny prowadzony
przez Tilmana Spohna (PI) z Instytutu Planetologii,
Uniwersytet w Munster.

Uczestnicy eksperymentu
z Centrum Badań Kosmicznych:

mi.in. M. Banaszkiewicz (Co.I), M. Hłond, S. Gadomski,
J. Grygorczuk, J. Krasowski, W. Marczewski...

Program naukowy: badania własności fizycznych,
głównie termicznych, warstw powierzchniowych
i podpowierzchniowych jądra komety 67P.
To pomoże zrozumieć rozwój aktywności komet
podczas ich kolejnych powrotów do peryhelium.

Jeden z 9 programów badawczych na pokładzie
lądownika Philae –
w kształcie heksagonalnego cylindra,
o średnicy ok. 1 m i wysokości 0,8 m,
wykonanego z włókien węglowych.



Penetrator MUPUSna stanowisku MGSE.jpg
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MUPUS – egzemplarz lotny w trakcie przygotowań w CBK

Źródło: CBK PAN



Lądownik Philae z MUPUSem

Makieta lądownika Philae, źródło: Wikipedia



Lądownik Philae z MUPUSem

Makieta lądownika Philae, źródło: Wikipedia



Eksperyment VIRTIS

http://www.ifsi-roma.inaf.it/virtis/

VIRTIS – Visible InfraRed Thermal
Imaging Spectrometer
Międzynarodowym zespołem VIRTIS
przygotowującym projekt (i przez większą
część trwania misji) kierowała dr Angioletta
Corradini, zaś obecnie – dr Fabrizio
Cappacioni z Instytutu Astrofizyki i
Planetologii Kosmicznej (IAPS)
Narodowego Instytutu Astrofizyki (INAF).

CBK uczestniczyło w opracowaniu programu naukowego projektu, zbudowaliśmy przyrząd
do naziemnej kalibracji spektrometru, a teraz przygotowujemy się do interpretacji
pomiarów przeprowadzając ich modelowanie komputerowe.
Zespołem kieruje dr. M.I. Błęcka.

Główne cele programu naukowego:

określenie rozkładu przestrzennego i składu substancji gazowych, lodowych i
pyłowych na powierzchni jądra i w pobliżu komety,

identyfikacja rozmaitych minerałów np. krzemianów,

określenie fizycznej natury powierzchni jądra np. w celu wyjaśnienia zagadkowo
niskiego albedo powierzchni komety,

monitorowanie zmieniającej się aktywności i procesów erupcji gazów i pyłów.



Rosetta, jeszcze raz jej droga podczas długiej, ale niemonotonnej podróży

MKr na podstawie: http://www.enterprisemission.com/Rosetta/Rosetta-analysis-test.htm



Źródło: MKr

odległość od Słońca: (1): 4.1 j.a. (2) 2,97 j.a., (3) 1,24 j.a. (4) 1,9 j.a.



Misja Rosetta to skrajnie trudna misja...

Misja Rosetta to skrajnie trudna misja z co najmniej dwóch zasadnicznych powodów.

Po pierwsze, nie było wiadomo na ile kometa będzie aktywna, gdy się do niej zbliżymy.

Po drugie, po raz pierwszy podejmowano próbę lądowania na komecie. Czyli na
powierzchni nie tylko jakoś sublimującego obiektu, ale obiektu o niezmiernie małej
grawitacji. Obrazowo mówiąc, słoń ważacy na Ziemi 4 000 kg na naszym Księżycu ważyłby
około 660 kg, ale na komecie już tylko tyle co polna mysz. Gdy jeszcze w sierpniu 2014,
czyli na niecałe dwa miesiące przed lądowaniem, okazało się, że kometa ma tak niezwykle
skomplikowany kształt, zadanie stało się jeszcze większym wyzwaniem!

Dlatego w czerwcu, gdy opowiadałam o misji, to referaty kończyłam tak, jak będzie widać
na następnych kilku slajdach.... nie było wówczas wiadomo jak uda się lądowanie. Dziś
wiemy, że lądowanie było pełne niepodzianek i śledziliśmy je z wielkim napięciem.



Trudna misja – kometa może już być aktywna gdy Rosetta się z nią spotka

MKr na podstawie: http://phys.org/news/2013-08-rosetta-comet-early.html



Tak?

Źródło ESA
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Raczej tak...

Źródło ESA
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Ale miejmy nadzieję, że nie aż tak...

Źródło: http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2014/01/rosetta-spacecraft-calls-home-on-course
-to-1st-ever-landing-on-a-comets-surface.html
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Osiągnięcia naukowe misji Rosetta

Z misji Rosetta dowiedzieliśmy się już wiele nowych rzeczy o komecie
67P/Czuriumow-Gierasimienko.

O niektórych z nich można przeczytać w cyklu doniesień
napisanych przez Hansa Rickmana

i publicznie dostępnych na stronie Centrum Badań Kosmicznych
Link

Pierwszy cykl artykułów dotyczący wyników uzyskanych z Rosetty można znaleźć pod
adresem magazynu Science: http://www.sciencemag.org/content/347/6220.toc

Krótka filmowa relacja o tym jak przebiegała misja aż do momentu lądowania
Link (film w języku niemieckim z napisami angielskimi)

Przygotowała Małgorzata Królikowska-Sołtan
Prawa autorskie zgodnie z
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