
Ison (video) --- Noen kommentarer 

 

1. Kometen Ison har fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden. Hvorfor? 

 

2. UiA teleskopet har fulgt kometen, se http://www.verdensrommet.org 

 

 

 
 6. nov 2013, den har stor hastighet, bare 4,5 minutt mellom bilden 

 

 

3. Har kometene fraktet livets byggesteiner til Jorden? 

 
 

 

Jeg spør fordi kometen Ison runder Sola for første gang i dag 28. november klokken 

19:30. Astronomene ønsker mer kunnskap om stoffene som finnes inne i kometkjernen, de 

er avhengig tidevannskreftene knuser komten og at Solen ikke «spiser delene». 

Spektrometrene står klare til å analysere lysets bølgelengder. Vil resultatet av 

spektralanalysen gi svar på om komten inneholder de kjemiske stoffene som danner 

grunnlaget for liv. Astrobiologene mener disse molekylene kan være metan (CH4), vann 

(H2O), karbondioksid (CO2), ammoniakk (NH3), metanol (CH3OH), karbonmonoksid eller 

kullos (CO).  Astrobiologene hevder også at disse livets byggesteiner dannes når en komet 

kolliderer med et objekt (Jorden for eksempel). Det er energien som frigjøres når kometen 

treffer Jorden omdanner stoffene i kometen til livets byggesteiner. Astronomene hevder 

også at kometene har fraktet vannet til Jorden vår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbtv.no/?vid=2869169740001
http://www.verdensrommet.org/


 

4. Tidspunktet for runding er  28. nov 2013 om kvelden kl 1930 (SkyMap), avstanden til 

Solen overflate er på dette tidspunktet 1,2 millioner km. Solens diameter er 1,3 

millioner km.  NASA hevder at (se video) temperaturen i dette området er 2760 

grader.  

 

 
 

 

 

5. Vil vi kunne se kometen med det blotte øye 1. desember klokken 1600? 

 

På dette tidspunktet er Solen under horisonten (-2 grader) i vest (230 grader). Ison er 5 

grader over horisonten i vest (236 grader). Skal Ison være synlig ved dette tidspunktet 

har der skjedd dramatiske ting med kometen i rundingen av Sola. Der er mange 

forskere som håper på at Solen vil rive kometen i stykker. De mener at den høye 

temperaturen vil smelte isen og smelte metallene i kometen. Kometens «kjemi» 

blottlegges og forskerne har koplet spektrometeret til teleskopene og er klar for 

observasjon av kometens kjemiske sammensetning.  

 

6. Vil vi kunne se kometen med det blotte øye 2. desember kl. 1600? 

 

Solen:  -2 grader ;  230 grader 

Ison:  +6 grader;  239 grader 

http://198.118.248.97/hotshots/index.html/


7. Vil vi kunne se kometen med det blotte øye 3. desember kl 1600? 

 

Solen:  -2 grader ;  230 grader 

Ison:  +6 grader;  239 grader 

 

8. Vil vi kunne se kometen med det blotte øye 4. desember kl 1600? 

 

Solen:  -2 grader;  230 grader 

Ison:  +7 grader;  241 grader 

 

9. Komten Ison kommer fra Oort skyen? 

 

NASA hevder at Ison runder Solen for første gang, den kommer fra Oort skyen. Oort 

skyen er et kuleformet skall (halo) av kometkjerner som strekker seg fra Kuiper beltet 

til omkring ett lysår (63240 AU) fra Solen (solsystemets ytre grense). Oort skyen 

inneholder rester etter dannelsen av vårt Solsystem, det er disse restene som forskerne 

ønsker å undersøke nærmere. Ison har antagelig oppholdt seg i Oort skyen siden Solen 

ble dannet for 4,56 milliarder år siden, ved en «nesten kollisjon» med en annen 

kometkjerne i Oort skyen har den endret bane og av den grunn har den fått nærkontakt 

med Solen. Vi vil antagelig snart få informasjon om tidspunktet for neste gang Ison 

kommer på besøk. Komtene er himmelens baroner, de er uberegnelige, de kan 

plutselig opp og deretter forsvinner.  

 

10. Vil kometen Ison bli fragmentert etter rundingen? 

 

 

 

 
 

Det var LINEAR prosjektet (The Lincoln Near Earth Asteroid Research) som oppdaget denne 

kometen i 1999. Mens den passerte perihelpunktet (Juli 2000) ble den fragmentert. Komtens 

tyngdepunkt fulgte den opprinnelige banen før splittingen.. (European 

Southern Observatory). Astronomene ønsker at det samme skal skje med Ison 



11. Kometkjernen Tempel 1 

 
 

Det er romsonden Deep Impact som har tatt bildet i juli 2005. Avstanden til kjernen er 

omtrent 500km Overflaten hadde et varierende terreng, kjernen omtrentlige mål er 

14x4,6x4,6km (Tandberg 2007). Deep Impact sendte et kopperprosjektil på 375 kg, i 

trefføyeblikket 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/m
3 

(60% av 

vannets tetthet ). Denne målingen viser at kometkjernene ikke kan være fast stoff men en 

porøs blanding av fjell, is og støv. Av den grunn blir kometen omtalt som en «skitten snøball»   

 

 
 

13 sekunder etter treff 

 

 

http://bcs.whfreeman.com/universe9e/default.asp#571828__574115__


 

 

 

 


