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Abstrakt
Aktywność komet może przejawiać się w bardzo różnorodny sposób. W artykule tym zostaną przedstawione dwa mechanizmy świadczące o aktywności tych
ciał niebieskich. Pierwszym z nich jest emisja materii z powierzchni jądra komety. Główną przyczyną tego zjawiska jest intensywna sublimacja poszczególnych lodów kometarnych. Oszacowane zostały wymiary ziaren, które mogą być
uniesione z powierzchni jądra w danych warunkach fizycznych. Lodowo–pyłowe
okruchy materii kometarnej są w ten sposób transportowane do komy komety.
Drugim mechanizmem związanym z szeroko pojętą emisją jest zjawisko wybuchu blasku komety. Pod tym pojęciem należy rozumieć nagły, nieoczekiwany
wzrost jasności komety o więcej niż jedną wielkość gwiazdową. Zazwyczaj jej
blask w czasie wybuchu wzrasta przeciętnie od –2 do –5 wielkości gwiazdowych, chociaż odnotowane zostały przypadki wybuchu rzędu –1 do –9 magnitudo. Oznacza to że w czasie jednego potencjalnego wybuchu zmiana jasności
danej komety wyniosła np. –2 magnitudo, a podczas kolejnego wybuchu np.
–5 magnitudo. Wyniki obliczeń numerycznych, które zostały przedstawione
w tym artykule, związane są z kometą hipotetyczną należącą do rodziny Jowisza
(ang. Jupiter Family Comets – JFC).
Wstęp
W Układzie Słonecznym oprócz planet i ich księżyców występują także małe ciała niebieskie. Zaliczamy do nich między innymi komety i asteroidy. Powszechnie uważa się, że pod nazwą kometa kryje się ciało niebieskie o nieregularnym
kształcie, zjawiające się nieoczekiwanie, stosunkowo szybko przesuwające się
na sferze niebieskiej i obdarzone długimi warkoczami. Podstawowym składnikiem każdej komety jest jej jądro – trwała struktura, będąca nośnikiem masy
kometarnej. Jądro komety jest nieregularną bryłą o wymiarach rzędu od kilku do
kilkudziesięciu kilometrów. Zbudowane jest ono z lodu wodnego z domieszką
zestalonych substancji takich jak: CO, CO2, NH3, itp. Jądra komet zawierają także okruchy skalne oraz pył. Poruszają się one wokół Słońca po krzywych będących w przybliżeniu elipsą, parabolą lub hiperbolą.
Według obecnych teorii komety pochodzą z dwóch źródeł:
• z tzw. Obłoku Oorta – sferycznej warstwy o promieniu rzędu 100 000 j. a.,
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• oraz z tzw. dysku Kuipera, rozciągającego się w odległości około 40 j. a. od
Słońca.
Podczas wędrówki przez Układ Słoneczny, wraz ze wzrostem temperatury
pochodzącej od Słońca, wygląd komet ulega zmianie. W dalszych odległościach
heliocentrycznych jądro komety nie przejawia żadnej aktywności, gdyż temperatura jest stosunkowo mała. Zbliżając się do Słońca, pod wpływem jego promieniowania, kometa rozbudowuje swoją strukturę do trzech podstawowych
składowych: głowy wraz z jądrem oraz warkoczy: pyłowego i jonowego. Jeżeli
będziemy rozpatrywać komety okresowe – czyli takie, które powracają w pobliże Słońca po okresie nie dłuższym niż 200 lat – to z każdym takim powrotem
kometa traci pewien ułamek swojej masy – średnio około 0,5%. Po dostatecznie
dużej liczbie powrotów w pobliże Słońca jądro komety traci wszystkie lotne substancje i staje się martwym obiektem kosmicznym; może nawet ulec zniszczeniu.
Wśród komet na szczególną uwagę zasługują tzw. komety długookresowe, które
niosą ze sobą pierwotną materię kosmiczną. Można więc stwierdzić, że komety
ze względu na stosunkowo małe rozmiary nie zmieniły znacząco swojej struktury
od chwili powstania. Stanowią więc one zapis formowania się Układu Słonecznego – zawierają pierwotną materię, z której to powstał nasz Układ Planetarny.

Rys. 1. Zmiana wyglądu komety w czasie jej obiegu wokół Słońca

Charakterystyka orbity komety
Przedstawione w tym artykule rozważania będą dotyczyły hipotetycznej komety z rodziny Jowisza. Kometa ta należy do komet okresowych, porusza się po
orbicie eliptycznej. W oparciu o kryterium Tisseranda dla komet Jowiszowych
możemy zapisać:
aJ
a
(1)
TJ
2 cos
(1 2
a
aJ
gdzie: TJ – parametr Tisseranda (TJ = 2,5), aJ – wielka pół oś orbity Jowisza (aJ=5,2 j.a.), a – wielka półoś orbity komety (a), i – inklinacja orbity (i = 0°) oraz mimośród (e = 0,80). W oparciu o tak przyjęte założenia na podstawie równania (1) wyznaczamy dłuższą półoś orbity komety:
a = 3,23 j.a.
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Rys. 2. Orbita eliptyczna rozważanej komety wraz z zaznaczonymi podstawowymi parametrami
orbitalnymi. Przyjęto następujące oznaczenia: q – peryhelium – odległość między Słońcem
a kometą w momencie ich największego zbliżenia, Q – aphelium – odległość między Słońcem
a kometą w momencie ich największego oddalenia, K – kometa, F, F’ – ogniska, których
odległość wynosi 2ea

W kolejnym kroku musimy wyznaczyć peryhelium i aphelium orbity rozważanej komety (w oparciu o rys. 2). Ponieważ w naszych rozważaniach założyliśmy, że mamy do czynienia z kometą, która porusza się po orbicie eliptycznej,
skorzystamy w tym miejscu z równania biegunowego elipsy:
(1
)
(2)
r
,
gdzie  oznacza kąt pomiędzy wektorem wodzącym r poprowadzonym od Słońca do poruszającej się komety a wielką półosią orbity komety. Warto w tym miejscu zauważyć, że w trakcie ruchu komety kąt  będzie się zmieniał od 0° (dla
peryhelium) do 180° (dla aphelium).
Wykonując proste przekształcenia równania (2), można pokazać, że odległość
rozważanej komety w peryhelium jej orbity dana jest następującą zależnością:
q = a ∙ (1 – e).
(3)

Podobnie w przypadku aphelium mamy:

Q = a ∙ (1 + e).
(4)
Podstawiając odpowiednie wartości liczbowe (podane powyżej) do równań
(3) i (4), możemy w łatwy sposób obliczyć, że odległość komety w jej peryhelium wynosi q ≈ 0,65 j.a. Postępując w analogiczny sposób, możemy pokazać, że
odległość komety w aphelium jej orbity wynosi Q ≈ 5,80 j.a.
Wyznaczone odległości peryhelium i aphelium orbity komety zostaną wykorzystane do numerycznego modelowania emisji materii kometarnej. Dla uproszczenia naszych dalszych rozważań zakładamy, że jądro komety oraz ziarna (okruchy materii kometarnej) mają kształt kulisty.
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Emisja ziaren z powierzchni jądra komety
Jedną z głównych przyczyn transportu materii kometarnej do komy komety jest
intensywna sublimacja lodów kometarnych. Lodowo-pyłowe ziarna, czyli okruchy materii kometarnej znajdujące się na powierzchni sublimującego jądra komety, poddane są następującym oddziaływaniom:
• sile grawitacji komety Fg,
• sile parcia sublimujących molekuł lodów kometarnych Fp,
• sile odśrodkowej bezwładności Fod wynikającej z faktu, że jądro komety wiruje względem osi przechodzącej przez środek jego masy.

Rys. 3. Siły działające na cząstkę pyłową P, leżącą na fragmencie powierzchni jądra komety

Zauważmy, że w naszych rozważaniach wykorzystujemy tylko trzy siły – te,
które mają dominujące znaczenie w kontekście unoszenia ziarna z powierzchni
komety.
Zakładając dla uproszczenia, że jądro komety ma kształt kulisty, warunek na
to, aby ziarno kometarne zostało uniesione z powierzchni jądra komety, możemy
zapisać w następujący sposób:
GM N mgr
d2 R 1
mgr 2
CD πagr2 ( g gr )2 g mgr 2 RN cos 2
,
(5)
2
d
2
gdzie: MN, mgr, RN, agr, ug, ugr, ρg, ω, φ – masa jądra komety, masa ziaren pyłu,
promień jądra komety, promień ziarna unoszonego z powierzchni jądra komety,
prędkość przepływu gazu, prędkość unoszonego ziarna pyłu, gęstość gazu, prędkość rotacji jądra komety oraz szerokość kometocentryczną (rys. 3).
W powyższym równaniu pojawił się także parametr CD – jest to zmodyfikowany współczynnik oporu, który możemy zapisać jako:
Tgr
2s 2 1
4s 4 4s 2 1
2
exp
s
erf(s )
CD
,
(6)
4
3
2s
3s Tg
s
gdzie: erf (s) jest tzw. funkcją błędu zdefiniowaną jako:
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2
erf(s )    e  t dt.
π

(7)

Natomiast parametr s wyrażamy zależnością:
s

r

2RTg

,

(8)

M

przy założeniu, że: ug >> ugr.
W powyższych równaniach poszczególne symbole oznaczają: R – uniwersalną stałą gazową, Tg – temperaturę gazu, μ – jednostkę masy atomowej, M – masę
molekuł sublimujących lodów kometarnych.
Prędkość sublimujących molekuł materii kometarnej wynika z rozważań termodynamicznych. Wyznaczamy ją w oparciu o następujące równanie:

υg

kT
,
2M

(9)

gdzie: k jest stałą Boltzmanna.
Korzystając z równań od (5) do (9), można pokazać, że maksymalny promień
ziarna kometarnego, które może być uniesione z powierzchni jądra komety, dany
jest następującą zależnością:
9CD M υg Z
(10)
amax
.
cos 2
32 G gr N RN
G N P2
W równaniu (10) przyjęto następującą notację: amax – maksymalny promień
ziarna, Z – tempo sublimacji danego lodu kometarnego, G – stała grawitacji,
ρgr – gęstość ziaren znajdujących się na powierzchni komety, ρN – gęstość jądra
komet, RN – promień jądra, a P – okres jego rotacji. Pozostałe symbole mają taki
sam sens jak powyżej.
W powyższym równaniu pojawił się bardzo ważny czynnik, który ma decydujący wpływ na wielkość unoszonego ziarna kometarnego – tempo sublimacji Z [molekuł/m2·s]. Parametr ten jest funkcją temperatury, którą wyznaczamy
w oparciu o równanie bilansu energetycznego.
S (1 A)
L(T ) Z
∆T
co
T4
K (T )
.
(11)
2
4 d
N
∆x

Lewa strona powyższego równania opisuje moc promieniowania elektromagnetycznego Słońca, które jest pochłaniane przez jądro komety. Pierwszy
człon prawej strony równania oznacza moc wypromieniowaną z jądra komety, drugi człon oznacza moc przeznaczoną na sublimację lodów kometarnych,
a trzeci jest mocą przewodzoną do wnętrza komety. Wszystkie moce obliczane są na jednostkę powierzchni jądra komety. Poszczególne symbole oznaczają
odpowiednio: S – stała słoneczna, A – albedo, d – odległość heliocentryczna,
ε – zdolność emisyjna, σ – stała Stefana Boltzmanna, TS – temperatura na po-
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wierzchni komety, L(T) – ciepło utajone, NA – liczba Avogadra, h(ψ) – czynnik
Hertza, K(T) – przewodność cieplna.
Dodatkowo zauważmy, że czynnik:

dT
dx

oznacza wartość gradientu tempe-

ratury tuż pod powierzchnią jądra komety.
W tym miejscu należy zauważyć, że istnieją skomplikowane formuły opisujące tempo sublimacji materii kometarnej w funkcji temperatury na powierzchni
jądra komety, jego struktury oraz ciśnienia nasyconych par sublimujących lodów
kometarnych. Przy rozwiązywaniu równania (11) należy uwzględnić również
równania orbity komety podające zależność odległości heliocentrycznej komety
od czasu oraz równanie stanu Clausiusa–Clapeyrona dla par nasyconych sublimujących lodów kometarnych.
Analiza numeryczna zjawiska emisji
Na podstawie matematycznego opisu zjawiska emisji materii kometarnej zaprezentowane zostaną wyniki odnoszące się do rozkładu wielkości ziaren kometarnych. Cała symulacja będzie przeprowadzona dla trzech następujących lodów
kometarnych: H2O, CO2 i CO. Aby uściślić i pokazać konkretne wyniki symulacji, określamy cztery charakterystyczne punkty wzdłuż całej orbity, dla których
przeprowadzimy kolejne analizy emisji ziaren kometarnych. Będą to następujące
odległości heliocentryczne: a) 0,65 j.a., b) 1,5 j.a., c) 3,5 j.a. oraz d) 5,8 j.a.

Rys. 4. Rozkład wielkości ziaren kometarnych, które zostały uniesione do komy komety przez
sublimujące lody kometarne. Przyjęto, że: jądro komety jest kulą o promieniu RN = 1km, gęstość
jądra ρN = 400 kg/m3. Rozważyliśmy dwa przypadki: a) jądro komety nie rotuje, b) jądro komety
rotuje z okresem P = 10 h. Obliczenia wykonane dla odległości heliocentrycznej równej d = 0,65
j.a. (peryhelium)

Rys. 5. Sytuacja analogiczna jak na rys.4, ale dla odległości heliocentrycznej d = 1,5 j.a.
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Rys. 6. Sytuacja analogiczna jak na rys.4, ale dla odległości heliocentrycznej d = 3,5 j.a.

Rys. 7. Sytuacja analogiczna jak na rys.4, ale dla odległości heliocentrycznej d = 5,8 j.a.
(aphelium). W tej odległości heliocentrycznej pomijamy H2O, gdyż jej zasięg sublimacji
szacowany jest na około 5 j.a.

Fot. 1. Zdjęcie jądra komety 103P/Hartley 2 (Fot. NASA)

Wybuch blasku komety – fizyka zjawiska
Badając fizyczną ewolucję komet, nie sposób pominąć gwałtownych zmian ich
jasności. Należy zaznaczyć, że w literaturze znane są różne mechanizmy, który-
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mi po dziś dzień próbuje się wyjaśnić przyczyny wybuchu blasku komet. Biorąc
pod uwagę opublikowane w ostatnich latach artykuły naukowe, możemy stwierdzić, że żaden z zaprezentowanych mechanizmów wybuchów kometarnych nie
wyjaśnia w pełni wszystkich cech morfologicznych omawianego zjawiska. Dlatego wydaje się wielce prawdopodobne, że za wybuchy kometarne mogą być
odpowiedzialne różne mechanizmy lub nawet kombinacja kilku z nich. Jednakże
astronomowie na całym świecie uważają, że przyczyną pojaśnienia komet jest
odrzucenie zewnętrznej części warstwy powierzchniowej jądra. W wyniku tego
procesu z głębszych obszarów jądra zostaje uwolniona bardziej lotna materia kometarna, która znacznie lepiej rozprasza padające światło słoneczne. W efekcie
możemy zaobserwować zmianę jasności komety – jej wybuch.
W celu oszacowania zmiany blasku jasności komet wykorzystamy prawo Pogsona. Wówczas amplituda skoku jasności komety wyrażana jest następującym wzorem:
p
Csca (t2 ) pice
sca ( )
m
2.5log ice
,
(12)
pice
Csca (t1 )
gdzie: pice(θ) jest funkcją fazową, którą określa się przez znajomość współczynnika
asymetrii dla danego lodu kometarnego oraz kąt θ, pod jakim widoczna jest kometa
z Ziemi (dla uproszczenia rozważań przyjmujemy, że wartość tego kąta w fazie spokojnej, jak i podczas wybuchu jest taka sama), Csca (t1) i Csca (t2) to całkowity przekrój rozproszeniowy pyłowo-lodowych cząstek lodu kometarnego, które zostały uniesione przez sublimujące gazy, odpowiednio w fazie
spokojnej (1) oraz w czasie wybuchu (2), Csca (e) to przekrój rozproszeniowy wyrzuconych w czasie wybuchu cząstek kometarnych, które pochodzą
z destrukcji odrzuconej warstwy jądra komety.
Przekroje rozproszeniowe Csca (ti) (gdzie: i = 1 lub i = 2) oraz Csca (e) dane są
następującymi zależnościami:
Csca (ti )

N p ti

oraz
Csca (e)

Ne

max

a
max

Q (a, , m* ) f (a ) a 2 a

Q (a, , m* ) f (a )

2

.

(13a)

(13b)

W dwóch powyższych równaniach poszczególne symbole oznaczają: Np(ti) –
całkowitą ilość cząstek o łącznym przekroju rozproszeniowym Cr (ti), Ne – całkowitą ilość kometarnych ziaren wyrzucona w czasie wybuchu, Q (λ, a, m*) – efektywny
współczynnik rozpraszania (obliczany na postawie teorii Mie), a – promień cząstki
(amax jest rzędu 10–3 m dla sublimacji kontrolowanej przez CO i CO2), m*– współczynnik refrakcji m* = mp/ma, gdzie mp określa współczynnik refrakcji dla cząsteczki zaś ma dla próżni; f(a) – funkcję rozkładu ilości cząstek względem wymiarów ich
promieni. W obliczeniach przyjęto następującą postać funkcji:
a0
a0
f (a ) k1
(14)
a
a

12

Foton 146, jesień 2019

W powyższej zależności k1 jest stałą normalizacyjną, parametr M jest funkcją
odległości d komety od Słońca obliczaną z warunku:
(15)
Natomiast parametr N określa nachylenie spadku krzywej dystrybucji, która
dla dużych cząstek jest rzędu 4. Wykorzystując powyższe równania, możemy
wyznaczyć ostateczną postać zmiany amplitudy blasku komety, która spowodowana jest jej wybuchem:
MAX

3 π (t2 ) χ R ZR m0
2
N

'
h

ice
g

2.5log

MAX

a

3M ej

MIN
MAX

g

Δm

Q ( a , , m) f ( a ) a

ice

f (a) a

a

4

Q a , , m) f ( a )
MAX

g

MIN

MIN

aMAX

pice

3 π (t1 ) χ R ZRh m0
2
N

g

aMIN

Q ( a , , m) f ( a ) a 2 d a
aMAX

g

d

MIN

f a) a d a
.

(16)

f (a ) a 3 da

aMIN

Warto zauważyć, że w równaniu (16) poszczególne symbole oznaczają: R´h –
promień głowy komety w czasie wybuchu, Rh – promień głowy komety w fazie
spokojnej. Pozostałe symbole mają taki sam sens jak powyżej. W tym miejscu należy dodać, że przyjęte granice całkowania spełnianą następującą zależność:
,
(17)
i wynoszą odpowiednio: aMIN = 10–7 m, aMAX = 10–2 m.
Wybuchy blasku – wyniki obliczeń
Korzystając z formalizmu matematycznego z poprzedniego rozdziału, będziemy symulować numerycznie skok jasności komety pochodzącej z rodziny Jowisza. Przeprowadzona analiza numeryczna zmiany jasności jądra komety będzie dotyczyła tych
samych odległości heliocentrycznych jak w przypadku emisji ziaren z powierzchni
jądra komety. Dla uproszczenia naszych rozważań zakładamy, że aktywność komety
wzdłuż całej orbity jest kontrolowana przez sublimację lodu wodnego.
Na poniższych wykresach przedstawiono wyniki symulacji numerycznych
skoku jasności komety.

Rys. 8. Zmiana jasności jądra komety w funkcji masy odrzuconej. Założono, że aktywność
komety w fazie spokojnej zachodzi tylko z ułamka całkowitej powierzchni jądra komet równej:
η(t1) = 0,5% i η(t1) = 5%. Kometa znajduje się w peryhelium swojej orbity (d = 0,65 j.a.)
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Rys. 9. Sytuacja analogiczna jak na rys. 8, ale kometa znajduje się w odległości d = 1,5 j.a.

Rys. 10. Sytuacja analogiczna jak na rys. 8, ale kometa znajduje się w odległości d = 3,5 j.a.

Rys. 11. Sytuacja analogiczna jak na rys. 8, ale kometa znajduje się w aphelium swojej orbity
(d = 5,8 j.a.)
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Uwaga:
W tym miejscu należy zaznaczyć, że zmiana jasności komety w aphelium
jej orbity właściwie nie zależy od powierzchni jądra η(t1), która jest aktywna
sublimacyjnie w fazie spokojnej. Stwierdzenie to wynika z faktu, że w odległościach powyżej 5 j.a. tempo sublimacji Z dla głównego składnika budowy jąder
kometarnych (lodu wodnego) jest praktycznie zaniedbywalne. Dlatego na rys.
11 został przedstawiony tylko jeden wykres dla powierzchni aktywnej równej
η(t1) = 0,5%. Dodatkowo warto zauważyć, że biorąc pod uwagę otrzymane wyniki skoku jasności komety Δm, można wnioskować, że amplituda blasku komety
jest większa wtedy, gdy powierzchnia η(t1) jest mniejsza.
Ciekawostka:
Słynnym przykładem megawybuchu była kometa 17P/Holmes z 2007 roku.
W nocy z 23 na 24 października 2007 roku kometa znajdowała się w odległości
około 2,5 j.a. i jasność jej winna wynosić 16,5m, natomiast obserwatorzy poinformowali o osiągnięciu przez tą kometę względnej jasności równej 2,5m w ciągu 42
godzin. Widoczna była ona okiem nieuzbrojonym jako rozmyta „żółtawa gwiazda za mgłą” przesuwająca się na tle gwiazdozbioru Perseusza.

Fot. 2. Kometa 17P/Holmes w maksimum wybuch w 2007 roku (Fot. NASA)

Podsumowanie
Emisja materii z powierzchni jądra komety, jak i wybuch blasku, są jedynymi mechanizmami, które podlegają bezpośredniej obserwacji. Według obecnych teorii naukowych nie istnieje jeden wspólny mechanizm odpowiedzialny za zmianę jasności tych ciał niebieskich. Niezwykle ciekawym faktem
jest to, że pomimo gwałtownego wybuchu blasku jądro komety po przejściu
do fazy spokojnej pozostaje w dalszym ciągu na swojej orbicie. Z dotychczas przeprowadzonych badań astrofizycznych wynika, że o ewolucji komet
w głównym stopniu mogą decydować procesy fizyko-chemiczne zachodzące
w strukturze jądra komety.
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Fot. 3. Jądro komety 9P/Tempel widziane
z pokładu sondy kosmicznej Deep Impact
(Fot. NASA)
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Fot. 4. Materia kometarna, która została
wyrzucona z jądra komety 9P/Tempel po
uderzeniu w nią modułu sondy kosmicznej
Deep Impact (Fot. NASA)

Badając ewolucję komet, trudno się nie zgodzić z powiedzeniem słynnego
badacza tych ciał niebieskich, Davida Levy’ego:
Komety są jak koty, mają ogony i robią dokładnie to, co chcą.
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