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Innledning 

 

Den periodiske kometen 17P/Holmes blusset kraftig opp og ble synlig med det blotte øyet 24. 
oktober 2007. For kometjegerne var 2007 et stort år. I midten av januar ble kometen 
Mc Naught synlig med det blotte øyet og i oktober var kometen C/2007 F1 synlig fra Norge. 
Kometen Holmes ble observert av UiA-teleskopet 12. november, en rekke bilder ble tatt av 
komaen og kometens sentrale områder. Kometens posisjon på himmelen ble bestemt og 
lysstyrken kunne relateres til de kjente stjernene som hadde samme posisjon som kometen 12. 
november. Artikkelen beskriver kjente kometer og hvordan kunnskap om kometene har 
utviklet seg. Til slutt tar artikkelen for seg meteorsvermer, disse svermene mener astronomene 
er ”utbrente” kometer som Jorden passerer i løpet av sin årlige rotasjon i verdensrommet.  
 
Teksten tar utgangspunkt i forelesningsnotatene som benyttes i fysikkundervisningen på UiA. 
Læreboken som benyttes i kursene er: ”UNIVERSE” Eight Edition av Freedman og 
Kaufmann (2008) 
 

 
Kometen 17P/Holmes 

 
Holmes ble første gang observert ved Andromeda Galaksen (M31) 6. november 1892, den 
hadde en lys kjerne og en komavinkel (komadiameter) på 5’. Den ble oppdaget på ny 11. juni 
1899 og 29. august 1906. I perioden fra 1906 til 1964 har ingen observert kometen. Denne 
perioden hadde perioden endret seg fra 6,86 år til 7,35 år. Perihelavstanden hadde i samme 
periode endret seg fra 2,121Au til 2.347AU. Denne forandringen skyldes nærkontakt med 
Jupiter (jupiterpertubering). Kometen har siden 1964 blitt observert hver gang den har passert 
nær Jorden, den har en markert kuleformet koma med et svakt komaspor.  
Den 24. oktober ble kometen observert med lysere enn beregnet. Kometobservatøren Bob 
King (Minesota, USA) bekreftet utbruddet og beskrev den som en god stjerne og kunne 
observeres med det blotte øyet (2,6-2,8 magnitude). 
 
 
Den 12. november ble kometen observert og 
fotografert gjennom UiA-teleskopet. Kometen ble 
observert i posisjonen: RA: 3h32m41s; Dec: 
50g33’, rett øst for stjernen Mirfak (alpha Perseus) 
og beveget seg i sydvestlig retning.  

  

 
(SkyMap)   

 



Kometen beveger seg omtrent i pilens retning og 
med komasporet foran seg. Solvinden og 
strålingstrykket fra solen fører til at kjernen ligger i 
bakkant av sentralkomaen.  
Det sirkulære synsfeltet (SkyMap) har en diameter 
på 19 buesekunder. Bilde av kometen i teleskopets 
fokusplan viser en komavinkelen er omtrent 19 
buesekunder og at komaen i sentrum har lysverdier 
som er betydelige større.  
 

 
 
 
(UiA-teleskopet: Meade 10”, primærfokus; Canon 
EOS 20D: ISO: 3200: Eksponeringstid: 30 sek) 

 
(UiA-teleskopet: Meade 10”, primærfokus; Canon 
EOS 20D; Bildet viser kjernen, den er litt diffus på 
bildet med et komaspor foran seg. Stjernen til høyre 
for kjernen er TYC 3320-298-1, den visuell mag på 

11.18.  
 

  
UiA-teleskopet: Meade 10”, primærfokus, Canon 
EOS 20D 4 bilder her addert (Eksponeringstid 4x30 
sek). Komaen er transparent, vi kan se en 
”Perlesnor” (nederst til høyre) av stjerner med 
magnitude på 14. 
 

 

 

 

Hva er en komet? 

 

Harvard astronomen Fred Whipple var den første som laget en kometmodell (1950), kan gav 
modellen navnet: ”dirty snowballs” (skitten snøball). Han brukte også uttrykket: ”icy 
conglomertae” (isblanding). De fleste ”snøballene” går tilnærmet i sirkulære baner langt ute i 
vårt Solsystem, disse blir kalt for trans-neptunianske objekter og er ikke synlige. Noen av 
”snøballene” derimot går i utstrakte baner som fører dem gjennom de indre områder av vårt 
Solsystem. Det er disse objektene som er kometene. Whippell antydet at kometens kjerne er 
en blanding av løse steinmasser og ”is”. ”Isen” kan være vann, metan, ammoniakk og 
karbondioksid i fast form. Solen varmer opp kometen, ”isen” fordamper og legger seg som en 
sky rundt kjernen. Det er denne skyen av gass som reflekterer sollyset og kometen blir synlig. 
Er skyen stor nok kan den sees med det blotte øyet.  
 
 



Romsonden Giotto hadde stevnemøte med Halleys 
kometen mars 1986 og tok dette bildet av 
kometkjernen. 
Bildet domineres av kjernens aktive område med 
kraftige utstrømninger (Jets) av støv og gass mot 
Solen. Sollyset belyser halve kjernen (venstre del). 
Kjernen er omtrent 15 km lang og 8 km. Den mørke 
delen av over flaten inneholder trolig mye karbon 

(kull). (ESA/Max-Planck-Institut) 
 
 

 
 
Hvordan er den blitt til? 
Utviklingsmodellen for vårt solsystem forklarer dannelsen av kometene. Varmen fra 
protosolen og gravitasjonskreftene har ført til en kjemisk differensiering av den roterende 
skyen, de tyngste stoffene har havnet innerst og de letteste ytterst. De tyngste stoffene har 
samlet seg og vokst til fjellplaneter (Terrestriske planeter: Merkur, Venus, Jorden og Mars) og 
de lette stoffene har samlet seg og blitt til gassplaneter (Jovianske planter: Jupiter, Saturn, 
Uranus og Neptun). De tyngste stoffene som ble til overs ble plassert i asteroidebelte. De lette 
stoffene samlet seg i Kuiper belte og Oort skyen. Siden kometkjernene inneholder is, må de 
ha oppstått et sted som er kaldere enn de indre deler av Solsystemet.  
 
 
 
Oortskyen antas å være et kuleformet skall av 
kometkjerner i baner som ligger i området fra 
Kuiperbeltet (rødt belte) til omkring 50000AU fra 
Solen. Det var den hollandske astronomen Jan Oort 
som første gang (1950) la fram denne hypotesen. 
Kometene som kommer fra Oortskyen har en meget 
lang periode. Disse kometene går i baner som har 
en tilfeldig helning i forhold til ekliptikken og de 
har en lang periode over 200 år. Det var den 
amerikanske astronomen Gerad Kuiper som mente 
(1951) at kometer med kort omløpstid ikke kunne 
komme fra Oortskyen men fra et belte i ekliptikken 
som ligger i område nærmere Solen, fra Neptun 
(30AU) og ut til 100AU. (tegningen er under 
utvikling) 

 

 

 
 
Et bilde av kometstrukturen 

 
Diameteren for kometens faste kjerne er omtrent 10 
km. De er ikke synlige selv med de største 
teleskopene nå de er langt vekk fra Solen. Når 
kometen nærmer seg Solen vil kometkjernen bli 
varmet opp og som følge av oppvarmingen 
begynner den å “fordampe”, kometen blir aktiv. Is 
og støv fra kjernen danner en tåkesky, diameteren 
kan sammenliknes med Solens diameter(1,4 million 
kilometer). Astronomene kaller tåkeskyen for 
koma. Vannmolekylene (H2O) i tåkeskyen spaltes 
av Solens UV-stråling, disse frie hydrogenatomene 
vil samle seg i en sky som strekker seg vanligvis 10 

millioner km ut fra kometkjernen. Det er 
hydrogenets relative fart i spaltingsøyeblikket og 
atomets masse som bestemmer atomets bane i 
skyen. Hydrogenatomene i denne skyen sender ut 
UV-stråling, en stråling som det menneskelige øyet 
ikke kan observere.  
 
 
 
 
 
 
. 
 



 Den lysende komethalen begynner i kjernen og kan 
oppnå en lengde større enn 1 AU. Figuren viser to 
haler, en av gass og en av støv. Gasshalen peker 
ofte rett bort fra Solen, fordi solvinden påvirker 
gass i større grad enn støv. Støvhalen er litt mer 
krum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et UV-bilde av hydrogenskyen 

 
UV-bildet av kometen Kohoutek er bilde er tatt fra 
en posisjon over Jordens atmosfære. 
Bildet til venstre viser den samme kometen i det 
synlige lys (til venstre) og i UV-lys. 
Hydrogenskyen er kun synlig i UV-lys. De to 
bildene (1974) er reprodusert i samme skala. Denne 
kometen har en meget lang periode, omtrent 30000 
år (??) og har en bane som er 50 ganger større enn 
banen til Pluto. Den største avstanden fra Solen vil 
være omtrent 2000AU. (Johns Hopkins University, 
Naval Research Laboratory). 
 

 

 
 
 

 

 
 Kometkjernen Tempel 1 
 
Det er romsonden Deep Impact som har tatt bildet i 
juli 2005. Overflaten hadde et varierende terreng, 
kjernen omtrentlige mål er 14x4,6x4,6km 
(Tandberg 2007). Avstanden til kjernen er omtrent 
500km. Deep Impact sendte et kopperprosjektil på 
375 kg, i treffeøyeblikket var den relative 
hastigheten på 10,3 km/s (37000km/h). Kollisjonen 
førte til at 11000 tonn av kometkjernen ble fjernet 
fra overflaten. Studiet av det materialet som ble 
kastet ut fra kometkjernen viste at det var kun 
tyngdekreftene som holder (steinrøysa) Tempel 1 
sammen, ikke kjemiske krefter. Deep Impact målte 
massetettheten til 600kg/m3 (60 % mindre enn 

vann). Denne målingen viser at kometkjernene ikke 
kan være fast stoff men en porøs blanding av fjell, 
is og støv.  
  

 
 



 
 
 
 
ESA-romsonden Rosetta har et større og mer ærgjerrig oppdrag enn Deep Impact. Rosetta 
skal i mai 2014 forberede et møte med kometen 67P/Tsjurjumov-Gerasimenko, den vi gå inn i 
en bane rundt kometkjernen. I november samme året vil et landingsfartøy med instrumenter 
lande på kometens overflate. Gravitasjonen er så svak at landingsfartøyet må bolte seg fast til 
kjernen.(NASA/JPL/U of Maryland) 
 
 
 
 
Komethalens posisjon i forhold til Sola 

 
Figur 15-23 Komethalens posisjon i banen. 
Solvinden og Solens strålingstrykk blåser 
komethalen radielt vekk fra Solen.  
Det var Ludwig Biermann som så for seg en “vind” 
fra Solen, en skur av partikler som styrte retningen 
på komethalen. Denne solvinden ble første gang 
observert av Venus-sonden Mariner 2 (1962). 
Denne observasjonen bekreftet antagelsen til 
Biermann at en skur av partikler fra Solen som 
blåser kometens støvpartikler og de ioniserte 
atomene vekk fra Solen. Komethalen vil som en 
konsekvens av solvinden ligge foran kometkjernen 
når de er på vei vekk fra Solen (se kometen etter 
perihelpassasjen). Figuren viser også to komethaler, 
en støvhale og en ionisert gasshale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kometen Hale-Bopp og de to halene 

 

Et visuelt bilde av kometen Hale-Bopp og de to 
halene. Støvhalen er hvit fordi støvet reflekterer 
sollyset. Molekylene i ionehalen produserer det 
karakteristiske blåe lyset. Halen på bildet strekker 
seg mer enn 10° ut over himmelen den 8. mars 
1997. Det er ionehalen som bestemmer retningen til 
Solen. Solen må ligge på linjen gjennom ionehalen 
og til venstre. Kometen passerte perihel april 1997, 
hastighetsvektoren i banen står omtrent normalt på 
støvhalen og har retning opp mot høyre. Den Nord 
Amerikanske Tåken (1500 ly) vil hele tiden ligge til 
høyre i bildet. Ionehalen består av atomer og 
molekyler som har mistet et eller flere elektroner. 
Den markerte blåe fargen på ionehalen er emisjon 
fra molekyler som inneholder karbon (C2 og CN). 

Strålingstrykket på støvhalen oppstår når 
støvpartiklene i halen absorberer og reflekterer 
sollyset. Støvpartiklene “trykkes” ut i en ny bane 
med lengre omløpstid, av den grunn blir partiklene 
hengende etter.  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Jovianske planter endrer kometbanen.  
 
Gravitasjonsfeltet rundt en planet kan endre 
kometens bane fra stor ellipse til en liten ellipse. I 
noen tilfeller kan kometene ende opp i en bane som 
ligger i sin helhet innenfor den indre delen av 
solsystemet.  
 

 

 
 
 

Jupiterfamilien (kometer med kort periode) 

 

Den ytterste av våre 8 planeter (Neptun) kan endre banen for objektene i Kuiper beltet. 
Kollisjoner mellom disse objektene i Kuiperbeltet vil føre til at delene kan bli pertubert av 
gravitasjonsfeltet til Neptun og komme nærmere Solen enn moderobjektet. Når disse små 
objektene som stammer fra Kuiperbeltet nærmer seg Solen vil objektet utvikle seg til en 
komet. De vil også bli påvirket av gravitasjonsfeltet rundt Jupiter. Astronomene katalogiserer 
disse kometene som medlemmer av Jupiter-familen. Perioden for disse kometene er mindre 
enn 20 år. Tempel 1 kometen har en periode på 5,5 år og hører til Jupiterfamilien. Det kan 
tusenvis av objekter i Kuiperbeltet som kan pertuberes til langstrakte baner og dermed utvikle 
seg til kometer i Jupiterfamilien. Astronomene mener at noen av de ytre små månene til 
Saturn er Kuipeflyktninger, objekter fra Kuiperbeltet som Saturn har fanget inn. 



Kometer med mellom- og lang periode 

 
De fleste kometer er mellomperiode-kometer (fra 20 år til 200 år). Halleys komet er en 
mellomperiode komet, den har en periode på 76 år. Kometen Hyakutake (Bilde 38) er en 
langperiode komet, perioden er 70 000 år. Kometer med lang periode kommer langt ut i 
verdensrommet, omtrent 1/5 av avstanden til nærmeste stjerne. Disse kometbanene danner 
ofte en stor vinkel med ekliptikkplanet. Halleys komet danner hele 162 grader med 
ekliptikken. Det betyr at kometen roterer motsatt av planetene. Astronomene mener at disse 
kometene kommer fra et område som strekker seg ut fra Kuiperbeltet til 50000AU fra Solen. 
Det er som nevnt Jan Oort som foreslo dette i 1950. Astronomene observerer omtrent en 
komet fra Oortskyen pr måned, det er fornuftig å anta at denne Oortskyen inneholder en 
enorm mengde “is”-objekter.  
 
Oortskyen ble trolig dannet for 4,56 milliarder å siden, disse “is”-objektene er rester etter 
dannelsen av de Jovianske planeter. Disse restene (“is-planetestimalen”) kolliderte med 
hverandre og delene ble pertubert ut i langstrakte ellipsebaner av nestenkollisjoner med de 
Jovianske planetene. Gravitasjonspertubasjoner med nabostjerner forklarer at objektbeltet er 
blitt til kulesky (Oortskyen) 
 
 
 
Den fragmenterte kometen LINEAR.  

 
Det var LINEAR prosjektet (The Lincoln Near 
Earth Asteroid Research) som oppdaget denne 
kometen i 1999. Mens den passerte perihelpunktet 
(juli 2000) ble kometen fragmentert. Kometens 
tyngdepunkt fulgte den opprinnelige banen før 
splittingen.. (European Southern Observatory) 
 
 

  

 
 
Kometen Shoemaker-Levy 9 

 

Tidevannskreftene fra Jupiter som rev kometene Shoemaker-Levy 9 opp i flere fragmenter, 
noen av disse forsvant ned i Jupiteratmosfæren 
 

Meteoridesvermer  

 

Astronomene mener at etter 100 til 200 
perihelpasseringer er isen borte og en sverm av støv 
og små fjellpartikler er tilbake. Vi har fått en 
meteorsverm. 
Fjellpartikler og støv etter en “utbrent” komet som 
fortsetter i bane rundt Solen (a) De mest 
spektakulære meteor svermer forekommer når 
Jorden passerer gjennom restene fra nylig utbrent 
kometer, restene blir synlige når de treffer Jordens 
atmosfære. (b) Meteorsvermer som assosieres med 
eldre kometer er forutsigbare fordi Jorden passerer 
svermen (jevnt fordelt i banen) på veien rundt Solen 

 
 

 


