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Поглавље 1
Увод
Тела Сунчевог система се могу поделити у неколико група, a jедна од њих jе и
група малих тела Сунчевог система. Овоj групи припадаjу тела коjа нису нити
планете, патуљасте планете или природни сателити. По дефинициjи Међународне
астрономске униjе у њу спадаjу астероиди, већина транс-нептунских обjеката,
ситна раздробљена материjа у међупланетарном простору, метеори, али и комете.
(Слика 1)

Слика 1. Подела тела Сунчевог система

1.1

Зашто су комете уопште битне?

Иако су jедне од мањих обjеката, комете су од великог космичког значаjа. Узимаjући
у обзир њихову старост, ова тела чуваjу веома важне информациjе о хемиjским и
1
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физичким условима коjи су се одвиjали у примордиjалном Сунчевом систему, као и
о условима формирања других планетарних система. Осим овога, иако се неретко
заборавља историjа и колику моћ заиста имаjу комете и њихов судар са планетом
Земљом, потребно jе што више средстава улагати у њихово праћење и превенциjу
од jош jедне масовне екстинциjе живих бића на Земљи. Са филозофског аспекта,
оне су битне, jер су jош од давнина изазивале радозналост и дебату у филозофским
круговима око тога да ли су „божанске“ или постоjи неко друго обjашњење. Како
се наука развиjала, све више аргумената jе ишло у прилог друге теориjе. Као
такве, оне играjу jедну од главних улога развоjу научне мисли, коjа вуче своjе
корене jош од древних цивилизациjа.

Поглавље 2
Историjа
2.1

Комете кроз историjу

Само име комета, долази од латинског „cometas“, што има корене у грчком са
значењем „носити дугу косу“. Овакво име подстакнуто jе тиме jер су комете jедне
од ретких небеских тела коjе имаjу специфичну грађу и лако се разликуjу од
остатка ноћног неба. Наиме, древне цивилизациjе су пратиле све догађаjе коjи
су се одвиjали на небу, од учесталих поjава као што су излазак и залазак Сунца,
Месеца и звезда, до Месечевих мена, па до не тако уобичаjених поjава као што
су помрачења, нове, метеори, као и комете, коjе су се истицале и нарушавале
монотоност и рекурзивност ноћног неба.

Слика 2. Атлас комета из Хунанског покраjинског музеjа (185 г.п.н.е)

Иако jе у Европи дошло до мрачног средњег века, на далеком истоку древни
народи као што су Кинези, Кореjанци и Jапанци бележили су све небеске поjаве.
Они су заправо разлог зашто данашња научна заjедница има икакве податке у
периоду од 1100. године пре нове ере до 1700. године нове ере. Па се тако доста
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података очувало на кинеским костима пророчансатва, атласа комета на свили, и
звезданих мапа кинеског астронома Чен Џуоа (3. век нове ере).

1

Што се тиче осталих народа, подробниjа бележења комета се могу видети у Вавилонским
списима, као и у списима народа Jужне Америке, од Маjа па до Астека. Међутим,
ови записи садрже много мање података од оних из Азиjе, због саме чињенице да
jе jако мало списа „преживело“ до данас.
Оно што jе занимљиво jе то, да иако су били jедна од наjразвиjениjих цивилизациjа
пре средњег века, веома мало забележених поjава комета се може наћи у Хеленским
цивилизациjама, без обзира на то што jе доста филозофа тог времена знало за ова
тела. Jедно од ретких дела у коме се поjављуjу комете као такве, jе Аристотелово
дело „Meteorologica“ написано 329. г.п.н.е. Поред Грка, ни у Римском царству се
не може наћи толики броj опсервациjа, као што jе случаj са азиjским народима.
Jедини остали записи комета се могу наћи у делима Плиниjа стариjег и то у виду
корелациjе комета и политичке нестабилности и смрти.
Ова незаинтересованост у тадашњим филозофским и схоластичким круговима,
може се видети и на хистограму 1, где jе приказан попис поjава комета на годишњем
нивоу од првих забележених поjава до 1700. године. На хистограму се увиђа
велико повећање забележених комета после научних револуциjа током 16. и 17.
века.
Све до шеснаестог века, комете су биле представљане као наjаве смрти краљева,
или доносиоци лоших вести, као што су природне катастофе или болести. У 16.
веку, Тихо Брахе jе показао да комете мораjу да буду изван Земљине атмосфере
мерењем паралакса Велике комете из 1557, користећи посматрања географски
одвоjених посматрача. У прецизности мерења, ово jе говорило да комета мора
бити наjмање четири пута удаљениjа него што jе Месец од Земље.
После пробоjа научне мисли од шеснаестог века, комете су све више и више истраживане,
од Галилео Галилеjа, Њутна, Халеjа, Енкеа, па до данашњег истраживања великих
свемирских агенциjа и помака као што jе мисиjа Розета. Претпостаља се да се
негде од 40-50 нових комета откриjе годишње од стране аматерских астронома, али
и од специjализованих мисиjа као што jе „Соларна и хелиосферична опсерваториjа“
(СОХО).
1

Компилациjу свих посматрања азиjских древних народа направио jе Хо Пенг Jоке 1962.
године
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Хистограм 1. Приказ броjа забележених поjава комета по годинама

Слика 3. Сонда Розета

2.2

Откривање орбита комета

У свом капиталном делу, „Principia Mathematica“ из 1687, Исак Њутн jе доказао
да свако тело коjе се креће законом обртних квадрата универзалне гравитациjе
мора да исцрта орбиту jедног од облика конусног пресека, где закон обртних
квадрата представља сваки физички закон коjи описуjе да jе интензитет или
физичка величина обрнуто сразмерна удаљености од извора. Како би потврдио
ову теориjу утврдио jе параболичну путању комети, узимаjући комету из 1680. за
пример.
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Слика 4. Приказ Њутнове орбите за комету из 1680. године

Када jе Едвард Халеj (1656-1742) 1705. године применио ове Њутнове закључке
на више примера поjављивања комета, коjи су се одиграли између 1337. и 1698.
године, схватио jе да три комете, оне из 1531, 1607. и 1682. године имаjу jако
сличне орбиталне параметре. Важно jе напоменути да он ниjе био jедини коjи jе
увидео сличност орбиталних елемената између различитих поjава комета. Поред
њега Роберт Хук jе поистоветио комету из 1664, са оном из 1618, док jе Ђовано
Доменико Касини претпоставио да су комете из 1677, 1665 и 1680. исте. Међутим
ниjедан од њих двоjице ниjе био у праву, за разлику од Халеjа.

Слика 5. Приказ Халеjеве комете из 1759. године

Разлике у овим параметрима успео jе да обjасни уз помоћ гравитационих пертурбациjа
Jупитера и Сатурна. Како jе закључио да све три поjаве представљаjу исту комету,
израчунао jе да ће година њеног повратка бити или 1758-1759.
Иако сам Халеj ниjе доживео повратак комете, jер jе умро 1742. године, тим
француских физичара и математичара састављен од Алексиса Клерота, Жозефа
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Лалонда и Никол-Реин Лепота, успео jе да предвиди када ће Халиjева комета
прећи перихел са прецизношћу од jедног месеца. Када се ова комета вратила
1759. као што jе и било предвиђено, она jе добила име по Едварду Халеjу. Данас
jе означена као 1P/Халеj, а следећи пут ће се поjавити средином 2061. године.

Поглавље 3
Орбиталне карактеристике
3.1

Подела комета према периодичности

Према орбиталним параметрима комете се деле у две основне класе:
1. Кратко-периодичне
2. Дуго-периодичне

3.1.1

Кратко-периодичне комете

Ове комете су дефинисане као комете коjе имаjу период мањи од 200 година.
Њихове орбите средњег ексцентрицитета 0.56 и нагиба од 11 степени, леже унутар
еклиптичне равни у истом правцу као и планете. Због ове чињенице афел им jе
обично у областима даљих планета попут Jупитера и Нептутуна. Све оне комете
чиjа се орбита и афел налазе у близини орбите неке веће планете називаjу се
„фамилиjа“ те одређене планете. Jедно од обjашњења ове поjаве jе то, да ове
комете су заправо у историjи биле комете дуго-периодичне природе, међутим
путем гравитациjе већих планета оне биваjу заробљене и постаjу кратко-периодичне.
Све оне комете чиjи афел ниjе даљи од Jупитерове орбите називаjу се Енке-тип
комете, по Енкеjевоj комети коjа има орбиту коjа не достиже Jупитер. Поред
овог типа, уколико jе период комете мањи од 20 година, а инклинациjа jе до 30
степени, овакве комете се сврставаjу у групу Jупитер-фамилиjе комета или JFC.
Са друге стране, уколико jе период између 20 и 200 година, а инклинациjа од
0-90 степени, комете се сврставаjу у Халеj-тип комета или HTC. У оквиру краткопериодичних комета сврставаjу се и оне комете коjе орбитираjу по кружниjим
орбитама са поjасом астероида.
До 2015. године уочено jе само 75 Халеj-тип комета и 511 Jупитер-фамилиjе
комета.
8
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Слика 6. Комета 67П/Чурjумов-Герасименко, позната по мисиjи Розета, припада
Jупитер-фамилиjи комета

3.1.2

Дуго-периодичне комете

Дуго-периодичне кпмете обилазе око Сунца са периодом од 200 година до 30
милиона година. Имаjу веома издужене и различито ориjентисане орбите, а наjвећи
део времена проводе у области 104 – 105 А.J. Иако ексцентричности веће од 1 у
близини перихела обично значе да ће иста комета напустити Сунчев систем, а
самим тим и престати да буде периодична комета, ово ниjе увек нужно тачно.
Jедан од примера дуго-периодичне комете коjа jе имала ексцентричност већу од 1 у
близини перихела jе МекНот. Она jе остала периодична комета, jер се ексцентричност
променила како се одаљила од Сунца. Због ове чињенице свака орбита комете са
дугим периодом се предвиђа након напуштања планетарног региона и рачуна се
према центру масе Сунчевог система.
Разлика између тога да ли jе нека комета дуго-периодична или ниjе периодична
се може такође донети на основу њихових путња. Наиме, уколико комета има
параболичну, или благо хиперболичну путању, тj. уколико има брзину око 40 км/с,
она ће бити непериодична, док оне са хиперболичним путањама имаjу брзине веће
од 40 км/с и оне су периодичне.

3.2

Постанак и починак комета

Кратко периодичне комете сваки пут пролазећи поред Сунца бесповратно губе
jедан део своjе материjе коjа испари и распе се у међупланетарни простор. Маса
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Слика 7. Пример орбите дуго-периодичне комете Кохоутека, откривене 1973.
године

комете се тако смањуjе док се комета у потпуности не угаси. Краj живота комете
значи потпуно ишчезавање њене материjе. Расеjани материjал (крупниjе и ситниjе
честице) наставља кретање по истоj орбиту, само више не светли. Земља може да
пресече такву орбити, а од количине и величине честица зависи шта ће се десити.
Наjчешћи случаj су метеорски роjеви. Али за неколико обjеката коjи пресецаjу
Земљину путању, а слични су астероидима, веруjе се да представљаjу чврста jезгра
„угашених“ комета.
Комете саме не ремете кретање планета ма колико им се приближиле, међутим
комете подлежу гравитациjи планета.1 Због ове чињенице процењено jе да остаци
комета (чврста jезгра „угашених“ комета) jедном у 250.000 година погађаjу Земљу
и да при тим сударима долази до ослобађања огромне количине енергиjе. Jедан
пример судара комете са неком планетом jе и судар комете Shoemaker-Levy 9 са
Jупитером 1994. године. Заробљена гравитационим пољем Jупитера, комета се
пре судара распала у 21 фрагмент, коjи су брзином од 60 км/с ударили у Jупитер
изазвавши веома jаке експлозиjе.
Што се тиче порекла комета, ово питање jе jош увек недовољно обjашњено. Међутим,
данас jе опште прихваћена идеjа Jана Орта из 1950. године, према коjоj jезгра
1

То сведочи о изузетно малоj маси комета
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Слика 8. Приказ остатака судара комете Shoemaker Levy 9 са Jупитером 1994.
године

комете бораве у џиновском сферном облаку око Сунца на 50.000 – 150.000 А. J. од
њега.

Поглавље 4
Физичке карактеристике
4.1

Физичке компоненте комете

Комете су специфичне по томе што имаjу огромне димензиjе, а мале масе. Оне
постаjу видљиве тек када се довољно близу приближе Сунцу.

Тада показуjу

разноликост форми, а главни делови су им: jезгро (нуклеус), кома и реп.

4.1.1

Jезгро комете

Чврста, средишња структура комете назива се jезгро комете. Оно jе састављено
од чврстог материjала, воденог леда, прашине и замрзнутих гасова као што су
угљен-диоксид, угљен-моноксид, метан, амониjак. Због овакве структуре, jезгра се
често називаjу „прљаве грудве“ по Фред Випловом моделу нуклеуса. Међутим ова
апроксимациjа може да одудара од стварне ситуациjе, jер неке комете имаjу већу
концентрациjу прашине, па се самим тим могу назвати управо обрнуто, „залеђеним
грудвама прашине“. Новиjа истраживања претпостављаjу да би наjправилниjи
опис био „веома испржен сладолед“, jер су површине комета често састављене
од кристала леда заjедно са органским jедињењима, док jе унутрашњност леда
хладниjа и разређениjа.
Поред гасова коjи су већ наведени, у нуклеусу се такође могу наћи и велики броj
органских jедињења као што су метанол, формалдехид, етанол, етан, али такође и
комплексниjа jедињења као што су дуголанчани угљени хидрати и амино киселине.
Ово може потенциjално индицирати одакле су се ова jедињења поjавила на Земљи
и помогла у стварању живота.
Спољашњи део jезгра комете има веома мали албедо(коефициjент рефлекциjе),
што сврстава комете у jедне од наjнерефлективниjих обjеката у Сунчевом систему.
Откривено jе да комете рефлектуjу само 3-4% све светлости, што за разлику од
асфалта коjи рефлектуjе 7% у ствари представља колико светлости бива апсорбовано.
12
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Слика 9. Jезгро комете Темпел 1

Ово се може обjаснити чињеницом да се тамна површина jезгра састоjи од комплексних
органских jедињења. Мала рефлекциjа кометине површине, омогућава кометама
да апсорбуjу сву потребну топлоти коjа jе потребна да би покренула процесе
избацивања гасова из унутрашњности jезгра.

Слика 10. Површина jезгра комете Комета 67П сликана са удаљености од 10 km
уз помоћ мисиjе Росета

Jезгро jе обично пречника 30 километара, међутим оно може да варира чак до
100-200 метара у пречнику. Поред веома малог пречника, комете имаjу и малу
средњу густину од 0.6 g/cm3 . Због овако мале масе и величине, jезгра комета не
постаjу сферична због своjе сопствене гравитациjе коjа jе jако мала, и због тога
су скоро увек неправилних облика.
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„Атомосфера“ комете или Кома

Лед испарава када се комета приближи Сунцу. Тада се формира кома – сферни
омотач од прашине и гасова коjи окружуjу jезгро. Оваj омотач jе наjчешће изграђен
од воде и прашине, где вода сачињава 90% свог избаченог материjала када се
комета нађе на удаљености од 3-4 А.J. од Сунца. „Родитељски“ тj. почетни
молекул воде разбиjа се процесом фотодисоциjациjе и у мањоj количини фотоjонизациjом.
Веће честице прашине остаjу за кометом, док оне мање светлосни притисак потискуjе
у кометин реп.
Што се тиче величине коме, иако су jезгра комета обично мања од 60 километара,
пречници комета су наjчешће хиљаде или милионе километара у пречнику. Понекад
се дешава да постану већи и од Сунца. Иако кома може заиста да буде велика,
њена величина може да варира и да се самањуjе током времена, тj. када комета
пређе орбиту Марса на 1.5 А.J. На овоj удаљености соларни ветар постаjе довољно
утицаjан да све гасове и честице потисне из коме у реп. Што се тиче густине коме
и репа, она jе jако мала и по неким проценама износи само 1012 – 1014 молекула
по кубном центиметру.

Слика 11. Кома комете 17П/Холмс, снимљено 2.11.2007. године

Комете су због малог албеда веома неуочљиве, осим када се приближаваjу Сунцу,
у овом делу кома и реп биваjу осветљени, jер прашина у коми рефлектуjе сунчево
светло, а гасови сиjаjу због jонизациjе. То jе оно што заправо даjе боjе кометама
(слика 11).

Астрономиjа

4.1.3

15

Кометини репови

Како се комета приближава унутрашњем Сунчевом систему, соларна радиjациjа
изазива испаривање нестабилних материjа и њихово избиjање из jезгра, односећи
прашину са собом. Ово се дешава на растоjањима мањим од 2 А. J, тада се
образуjу обично два репа увек усмерена на супротну страну Сунца. Jедан реп
jе савиjен, сачињен од прашине коjа рефлектуjе Сунчеву светлост и обично jе
жућкасте боjе. Он настаjе услед притиска Сунчевог зрачења. Други, плазмени
реп jе прав и плавичаст. Састоjи се од jонизованих молекула и настаjе под деjством
Сунчевог ветра. Ови репови у перихелу могу да достигну џиновске размере и до
108 километара.

Слика 12. Приказ положаjа плазминог репа и репа прашине у орбити неке комете

Поред ова два репа, на кометама се понекад може увидети jош jедан реп, коjи
се назива антиреп. Оваj реп jе окренут у супротном смеру од jонског репа и
репа прашине. Иако се чини да заиста постоjи, он у суштини представља само
оптичку илузиjу. Настаjе када се веће честице прашине, на коjе притисак Сунчеве
радиjациjе има мањи учинак, распореде у кометину орбиталну раван и формираjу
диск у кометиноj орбити због брзине избацивања честица са кометине површине.
Како Земља пролази кроз кометину орбиту, оваj диск се може видети са стране и
псеудо представити као jош jедан реп. Антиреп jе био jедан од значаjниjих доказа
постоjања Сунчевог ветра.
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Поглавље 5
Комете у спектроскопиjи
5.1

Шта jе спектроскопиjа?
“Што се тиче звезда, сва истраживања коjа на краjу не могу бити
сведена на jедноставна визуална посматрања су. . .

неизбежно ван

наших могућности. Иако можемо размишљати о могућности одређивања
звезданих облика, њихова величина и кретања, ми никада нећемо бити
у могућности ни на коjи начин да испитамо њихов хемиjски састав
или минералошку структуру. . . Сматрам да ће нам све што се тиче
одређивања стварне средње температуре разних звезда заувек бити
ускраћено."

- Француски филозоф Аугусте Комте пре откривања спектроскопиjе, 1844.
година „Cours de la Philosophie Positive“

Наjпростиjе речено спектроскопиjа jе научна област чиjа jе основна метода разлагање
светлости на спектар, где се мери интензитет зрачења у зависности од таласне
дужине. То jе начин да уочимо интеракциjу (апсорпциjу, емисиjу, расеjање) светлости
са материjом и да на основу тога дођемо до квалитативних и квантитативних
сазнања о материjи и физичким процесима.
Ова дисциплина jе коначно откривена 1859. године од стране хемичара Робера
Бунзена и физичара Густава Кирхофа (слика 13), коjи су дошли до кључног
сазнања о природи спектара и уочених тамних линиjа, тако што су сагореваjући
различите хемиjске елементе у лабораториjи, при томе посматраjући њихове спектре,
закључуjу да су линиjе коjе се уочаваjу у спектрима jединствена одлика сваког
елемента, те да присуство одређених линиjа у неком спектру означава и присуство
одређеног хемиjског елемента у средини коjа зрачи и коjа се посматра.
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Слика 14. Густав Кирхоф и Робер Бунзен 1860. године

5.2

Спектроскопска посматрања комета

Прва спектроскопска истраживања комета урадио jе фиренциjски астроном Ђовани
Батиста Донати (1826-1873), коjи jе посматрао и исцртао спектар комете C/1864 N1
(Tempel). Донатиjев спектар приказуjе три молекулске емисиjе C2, коjе су веома
учестале у видљивом делу спектра, међутим Донати ниjе успео да идентификуjе
ове три молекулске емисиjе. Недуго после овог открића, сир Вилиjам Хагинс (1824
– 1910) снимио jе спектар комете 55P/Tempel-Tuttle (1865 Y1) и увидео да кома
има широк конитнуум, што jе значило да већина приспелог светла представлља у
ствари рефлектовано Сунчево светло, што се слагало са раниjим полариметриjским
посматрања Франсоа Арагоа (1786-1859). Поред овога, Хагинс jе такође посматрао
светлу молекулску емисиону траку у кометиноj коми, али ниjе успео да jе идентификуjе.
Први успех у препознавању одређене траке или линиjе jе остварио док jе посматрао
комету C/1868 L1. Успео jе да направи поређење спектра ове комете са спектром
испарења етилена (C2H4). Како су се спектри поклопили дошао jе до закључка
да jе угљеник присутан у коми.

Иако се спектар ове комете заправо ниjе у

потпуности поклопио са спектром испарења етилена(оно што jе он видео jе линиjа
C2 радикала) ово jе представљало први доказ неког елемента на комети.
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Поред доказа за органска jедињења Хагинс jе успео да 1882. докаже постоjање
натриjума у активним комама комета коjе су пролазиле близу Сунца. Касниjа
посматрања француских астронома Фернанда Балдета и Jуџин Плувинела су показала
постоjање азота у облику jона.
Све до 1900. године постоjало jе неколико емисоних трака и линиjа доказаних
за одређена jедињења у кометама. Међутим оно што jе бунило тадашњу научну
заjедницу jе физика иза стварања ових спектралних трака и линиjа. Питање jе
било да ли оне настаjу због рефлектованог Сунчевог зрачења или због тога што
постоjи неки механизам коjи производи светлост унутар комете. До одговора су
дошли немачки астрономи Карл Шварцшилд и Ерих Крон коjи су претпоставили
механизам апсорпциjе и реемисиjе сунчевог зрачења, тj. када молекул апсорбуjе
фотон, после неког времена дође до емисиjе фотона у виду фотона исте енергиjе
као пре апсорпциjе или у виду више фотона мање енергиjе.
Оваj процес jе познат као флуоресценциjа или резонантна флуоресценциjа уколико
jе фотон исте енергиjе као онаj апсорбован. Детаље овог процеса jе касниjе обjаснио
Херман Застра 1929. године. Иако jе већ било jасно како настаjу спектралне
линиjе, овако су се могле обjаснити и спектралне траке, коjе настаjу код молекула,
а не атома и у суштини представљаjу комбинациjу споjених више спектралних
линиjа у траку. Узрочници ових линиjа представљаjу вибрациони, ротациони и
електронски прелази у молекулу.
1941. године тим научина вођен од стране белигиjског астронома Плидор Свингса,
посматрао jе по први пут спектар комете у ултраљубичастом делу спектра. Овако
су успели да идентификуjу ултраљубичасте траке хидроксилног радикала OH на
3078-3100 ˚A (ангстрема). Свингс jе претпоставио да jе хидроксилна група у
ствари остатак фотодисоциjациjе молекула воде. Ово jе предстаљало први доказ
за постоjање воде у кометином jезгру, коjе се касниjе испоставило да jе већински
састављено од воденог леда.
Што се тиче племенитих гасова као што су He, Ne, Ar, Kr и Xe, због саме њихове
карактеристике да су веома инертни и да се њихов резонантни прелаз налази у
далеком ултраљубичастом зрачењу, до сада ниjедан значаjан доказ детекциjе ниjе
добиjен, иако постоjе индициjе да jе аргон заправо већ запажен.

Поглавље 6
Проблем формирања емисионе линиjе
натриjума на 589 nm у атмосфери комете
6.1

Увод у проблем

Као што jе већ речено, комете су мала тела сунчевог система коjа се крећу по веома
ексцентричним орбитама, периодом од неколико година до неколико милиона година.
Скоро сва маса комете налази се у jезгру, главном делу комете, коjе представља
мешавину леда, прашине, камења и гасова. Димензиjе jезгра су мале (од неколико
стотина метара до десетине километара) у односу на велика тела Сунчевог система,
па комета постаjе видљива са Земље тек када се довољно приближи Сунцу. Загревањем,
честице леда и прашине напуштаjу површину jезгра у процесу сублимациjе и
ствараjу атмосферу комете-кому. Димензиjе коме могу бити од неколико десетина
хиљада километара до преко милион километара.
Кома jе видљива у оптичком делу спектра зато што расеjава сунчеву светлост. Ако
се комета налази у колинеарном положаjу са Сунцем и Земљом, могу се уочити
апсорпционе линиjе, у супротном-емисионе линиjе формиране у коми. Оне потичу
претежно од органских молекула, али и неких метала (Na, Hg, Ca, Mg).
Оваj рад бави се расеjањем сунчевог зрачења у коми. Конкретно, разматра се
промена облика емисионе линиjе На на 589 nm у зависности од хелиоцентричне
удаљеност комете. Циљ проjекта jе да се да испита зависност флукса D2 линиjе
од растоjања комете од Сунца.
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Метод
Зрачење коме у видљивом делу спектра

Интензитет и облик линиjе зависе од концентрациjе честица коjе расеjаваjу светлост
и од улазног интензитета. Формално, излазни интензитет се добиjа решавањем
jедначине преноса зрачења (JПЗ):

(6.1)
где jе: Iem - интензитет коjи излази из коме, I0 - интензитет коjи пада на кому, T
- укупан оптички пут на датоj фреквенциjи, S - функциjа извора.
Први члан у jедначини представља ослабљени улазни интензитет, услед апсорпциjе
фотона од стране честица средине, док други члан описуjе допринос средине
интензитету.
Функциjа извора jе параметар средине и дефинише се као количник коефициjента
емисиjе и коефициjента апсорпциjе у некоj тачки средине. Уколико се претпостави
да улазни интензитет не зависи од таласне дужине и ако се посматра расеjање само
дуж jедног правца, добиjа се да jе функциjа извора jеднака улазном интензитету.
Што jе комета ближа Сунцу, то ће бити више фотона коjи долазе до коме и
расеjаваjу се у њоj. Зато функциjа извора мора да се скалира са растоjањем:
функциjа извора jе обрнуто сразмерна квадрату хелиоцентне удаљености.

(6.2)
где jе: S - нормализована функциjа извора, rh - хелиоцентрична удаљеност комете
у A.J.
Када се jедначина (6.2) уврсти у (6.1) jедначину, интеграл се решава аналитичким
путем и добиjа се израз за излазни интензитет дуж задатог правца кроз кому:
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(6.3)
Излазни интензитет зависи и од оптичког пута.

То jе величина коjа описуjе

колико jе нека средина између две тачке непрозирна на датоj таласноj дужини.
Оптички пут зависи од коефициjента апсорпциjе на одређеноj таласноj дужини и
геометриjског пута између две тачке у тоj средини:

(6.4)
где jе: χ - коефициjент апсорпциjе, а ds - геометриjски пут двеjу међу-тачака.
Коефициjент апсорпциjе директно зависи од концентрациjе апсорбера унутар средине,
па што jе концентрациjа апсорбера већа то ће коефициjент апсорпциjе бити већи.
Jедначина за коефициjент апсорпциjе у линиjи Na jе:

(6.5)
где jе: B - Аjнштаjнов коефициjент апсорпциjе за прелазе 3s – 3p непобуђеног
елементарног Na, ν - фреквенциjа, φν - Фоjтов профил, а ∆ ν D - Доплерова ширина
(Продановић 2010).
Фоjтов профил представља конволуциjу Гаусовог и Лоренцовог профила и описуjе
заjеднички утицаj термалног, природног и сударног ширења линиjе. Како jе кома
изузетно ретка, судари честица унутар коме могу се занемарити, а самим тим и
сударно ширење.
Природно ширење линиjе jе последица квантовања енергетских нивоа, тj. чињенице
да енергетски нивои нису бесконачно уски, него заправо имаjу одређену природну
ширину. Због овога, електрон када се ексцитуjе, емитуjе различите, али веома
сличне таласне дужине, где она наjвероватниjа таласна дужина емитованог фотона
представља централну таласну дужину настале линиjе.
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Термално (Доплерово) ширење, настаjе због хаотичног кретања честица гаса на
некоj температури, где неке честице доводе до „црвеног“, а неке до „плавог помака“,
што заjедно резултира целокупним ширењем линиjе.
Дакле, да би се израчунао коефициjент апсорпциjе, неопходно jе знати расподелу
концентрациjе апсорбера у коми. Односно, како се мења концентрациjа Na са
растоjањем од центра jезгра.

6.2.2

Хасеров модел коме

Кома настаjе када jезгро почне да сублимуjе и дође до продукциjе гаса. Jедан
од модела коjи описуjе ову продукциjу гаса jе Хасеров модел. У оквиру овог
модела претпоставља се да jе избацивање гаса изотропно и да млазови гаса имаjу
константну радиjалну брзину.
Како би се на основу овог модела добила концентрациjа посматраног молекула/атома,
мора се одредити од ког молекула из jезгра он потиче. Почетни, тj. “стариjи”
молекули (енг: parent species) налазе се у jезгру комете, а избацивањем њих
у виду гаса из jезгра, долази до фотодисоциjациjе због присуства светлости и
ови молекули прелазе у “млађи” молекул или атом (енг: daughter species). У
посматраном случаjу апсорбер у коми jе неутрални атом Na у основном стању. То
jе дакле, “млађи” атом, па jе “стариjи” молекул NaOH. Хемиjска реакциjа настаjања
елементарног Na подразумева учешће светлости и процесе рекомбинациjе:

(6.6)
Хасеров модел предвиђа концентрациjу Na у зависности од растоjања од центра
jезгра:

(6.7)
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где jе ρ – удаљеност од центра jезгра, ρH - редукована удаљеност и израчунава се
као ρH = ρ – Rn (Rn - полупречник jезгра комете), lp - пут NaOH до фотодисоциjациjе,
ld - карактеристична дужина за млађи атом, односно пређени пут атома Na до
jонизациjе, Q - стопа продукциjе гаса, а υ - радиjална брзина гаса.
Карактеристичне дужине зависе од природе молекула/атома (животног века),
али и од брзине ширења коме. Животни век (енг: lifetime against destruction)
представља време потребно да се “стариjи” молекул фотодисосуjе, а “млађи” атом
фотоjонизуjе. Карактеристичан jе за сваки молекул/атом и преузима се као експериментално
добиjена вредност. За све молекуле/атоме, животни век jе сразмеран квадрату
хелиоцентричне удаљености комете. Тада се карактеристичне дужине рачунаjу
као:

(6.8)
где jе τ 0 – животни век молекула/атома на 1 А.J. V - брзина гаса и представља
брзину избиjања гаса са површине комете и може се апроксимирати термалном
брзином (Ма Y et al. 2002).
Међу честицама На има оних коjе су у основном и оних коjе су у побуђеном стању.
Међутим, у формирању D2 линиjе учествуjе само Na у основном стању. Пошто jе
температура довољно мала, прелази између побуђених стања се могу занемарити.
Тада се однос концентрациjа атома коjи су у стању ексцитациjе и и у основном
стању описуjе Болцмановом расподелом:

(6.9)
где jе: E1 - енергиjа основног нивоа, Ei - енергиjа ексцитованог нивоа у атому,
док су gi и g1 статистичке тежине енергетских нивоа и оне описуjу дегенерисаност
енергетских нивоа.
У овом раду кома jе представљена у облику сфере, и подељена на више међусобно
хомогених слоjева. Сваком слоjу придружена jе карактеристична концентрациjа
апсорбера из Хасеровог модела.
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Слика 15. Сферни модел коме подељен на слоjеве, ∆S - растоjање између два
суседна слоjа, Rk – радиjус коме, d – растоjање правца улазног зрака светлости
од центра коме

6.2.3

Моделирање термодинамичких процеса на површини
jезгра

Да би се израчунали параметри Хасеровог модела, потребно jе размотрити релациjе
коjе важе унутар кинетичке теориjе гасова и моделирати термодинамичке процесе
на површини jезгра.
У овом раду се узима да jе jезгро сферног облика, и да се примарно састоjи од
воденог леда. Овакав модел мало одступа од Випловог модела jезгра „прљаве
грудве”, jер занемаруjе и присуство честица прашине. Укупна продукциjа гаса
натриjума дата jе као:

(6.10)
где jе Z(Т) – сублимациони флукс натриjума (броj атома натриjума коjи сублимуjу
у jединици времена са jединичне површине), Rn - полупречник jезгра.
Може се претпоставити да jе на површини jезгра броj сублимованих честица jеднак
броjу кондензованих, односно да влада равнотежни притисак. Ако се посматраjу
и судари честица са површином jезгра (Delsemme i Miller, 1971), и за средњу
брзину узме средња брзина из Максвелове расподеле, долази се до зависности
сублимационог флукса натриjума од температуре:
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(6.11)
где jе Pr - равнотежни притисак, m - маса атома натриjума, k - Болцманова
константа
Равнотежни притисак или притисак „засићене паре”, описуjе Клаузиjус-Клаjперонова
jедначина. Из инициjалне претпоставке да се jезгро претежно састоjи од воденог
леда, добиjа се температурна зависност равнотежног притиска за водени лед:

(6.12)
где jе равнотежни притисак дат у Pa.
Карактеристичне дужине зависе од тренутне удаљености комете од Сунца, а потребно
их jе свести на зависност од температуре. Зависност хелиоцентричне удаљености
комете од температуре се изводи из закона одржања енергиjе. Наиме, флукс
зрачења коjи jезгро прима од Сунца jедним делом одлази на сублимациjу честица
леда, а другим на термално зрачење jезгра (описаног Штефан-Болцмановим законом).
Остали ефекти као што су ефекат албеда и кондукциjа jезгра, могу се занемарити.
(Ма et al, 2002).
Хелиоцентрична удаљеност и температура тада су повезани као:

(6.13)
где jе rh - хелиоцентрична удаљеност у A.J, Sc - соларна константа, σ - ШтефанБолцманова константа, L(T) - латентна топлота сублимациjе леда, Z(T) - сублимациони
флукс леда. Сублимациони члан описан jе са L(T)Z(T), а термални члан са σ T4 .
Када су познате карактеристичне дужине, продукциjа гаса и повезаност температуре
и удаљености, може се проценити концентрациjа натриjума у сваком слоjу коме и
добити профил линиjе Na дуж правца коjи пролази кроз кому.
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За различите правце излазни интензитет има различите вредности, jер пролази
кроз другачиjе слоjеве коме, па оптичка дубина ниjе иста.

Пошто кома ниjе

бесконачно малих димензиjа, на укупан интензитет (тj. онаj коjи се добиjа снимањем
спектра коме) утиче заjеднички допринос интензитета више међусобно паралелних
праваца. Укупан излазни инзензитет добиjа се интеграљењем излазних интензитета
на датоj таласноj дужини по елементарним површинама коме (dP=2rπ dr).

Слика 16. Попречни пресек коме у правцу визуре и у правцу нормалним на
правац визуре. Елементарне површине представљене су различитим боjама.
Сваком правцу одговара излазни интензитет на одређеном одстоjању од jезгра
комете.

Из проинтеграљеног излазног интензитета може се израчунати флукс емисионе
линиjе Na, коjи представља површину криве испод графика зависности интензитета
линиjе од таласне дужине.

6.3

Резултат и дискусиjа

Израчунавањем параметара Хасеровог модела и решавањем jедначине (6.7) добиjа
се расподела концентрациjе натриjума у коми за различите температуре (график
1).
На малим растоjањима готово и да нема честица натриjума, jер се у том делу
налази jезгро комете. На већоj удаљености од jезгра, ствара се све више натриjума
у основном стању све док концентрациjа не достигне максималну вредност, одакле
крене да опада. Ово се дешава jер постоjи растоjање на коjем долази до засићења
натриjума. Елементарни натриjум се jонизуjе, чиме се смањуjе концентрациjа
посматраног апсорбера. Са повећањем температуре расте и концентрациjа Na, jер
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График 1. Концентрациjе Na у коми у зависности од растоjања од jезгра за
различите температуре

честице леда почињу све више да сублимуjу и избацуjу гасове (између осталих и
натриjум).
Решавањем jедначине преноса зрачења (6.3) под претпоставком термодинамичке
равнотеже, за неколинеарни положаj Сунца, комете и посматрача, добиjа се емисиона
спектрална линиjа. На графику 2 приказане су спектралне линиjе Na за различите
удаљености правца простирања зрака од jезгра, на растоjању комете од 1 A.J.
Што jе правац простирања ближи jезгру, то ће пролазити кроз више слоjева, и
гушћих уjедно, па ће оптички пут бити већи. Самим тим, интензитет линиjе ће се
повећавати, односно линиjа ће бити изражениjа.
Укупан излазни интензитет добиjа се интеграљењем излазног интензитета по порвишини
коме. На графику 3 приказане су спектралне линиjе коjе потичу од целе коме за
различитите хелиоцентричне удаљености.
Што jе мања удаљеност комете од Сунца, то jе концентрациjа Na у сваком слоjу
већа (у складу са графиком 1), па jе већи и оптички пут. Такође, и функциjа
извора расте, jер ће бити више фотона коjе кома може да расеjе. Промена ових
физичких величина доводи до наглог повећања укупног излазног интензитета, па
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График 2. Зависност нормираног излазног интензитета од таласне дужине за
различите правце. Rk - радиjус коме, d - удаљеност правца простирања од jезгра
коме. График jе транслиран за 589 nm у лево, тако да jе максимум зрачења у 0.

и флукса. Зависност флукса линиjе На од хелиоцентричне удаљености приказана
jе на графику 4.
Флукс линиjе опада у складу са графиком 3, jер са удаљавањем комете од Сунца
линиjа постаjе мање изражена.
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График 3. Зависност укупног излазног интензитета од таласне дужине. График
jе транслиран за 589 nm у лево, тако да jе максимум зрачења у 0.

График 4. Зависност флукса линиjе од хелиоцентричне удаљености
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Поглавље 7
Закључак
У овом раду представљена jе теориjска анализа настанка емисионе линиjе Na у
атмосфери комете, за неколинеарни положаj посматрача, комете и Сунца. Комета
jе моделирана под претпоставком термодинамичке равнотеже, што jе и уjедно
наjвећа апроксимациjа у овом истраживању. Да би се добио релевантниjи опис
физике стања коме и фотохемиjских процеса, неопходно би било решавање система
од 4 диференциjалних jедначина коjе описуjу експанзиону брзину гаса, притисак,
темпера-туру, и густину коме. Jедначина преноса зрачења решена jе аналитичким
путем и под претпоставком да функциjом извора доминира расеjање. Због одсуства
градиjента температуре коме, функциjа извора била jе константна за целу кому,
али се мењала са променом хелиоцентричне удаљености. Да би се израчунао
оптички пут, коришћен jе Хасеров модел коме. То jе jедан од модела коjи предвиђа
концентрациjу атома, молекула или jона у коми и заснива се на процесима сублимациjе.
Са друге стране, да би се одредили параметри Хасеровог модела, моделирани су
основни термодинамички процеси на површини jезгра и разматрани процеси у
оквиру кинетичке теориjе гасова. На краjу су израчунати излазни интензитети
D2 линиjе. Добиjен jе изглед спектралне линиjе за различите удаљености правца
простирања зрака од jезгра и за различите хелиоцентричне удаљености. На основу
добиjених резултата закључено jе да постоjи корелациjа флукса линиjе и удаљености
комете, па би ово итраживање могло да послужи као метод за процењивање
хелиоцентричне удаљености комете на основу флукса линиjе Na коме.
У даљем раду могао би да се укључи реалистичниjи модел комете (кондукциjа
jезгра, градиjент температуре коме, настанак репа, аблациjа jезгра), нумеричке
методе за решавање jедначине преноса зрачења и динамичка еволуциjа комете.
На краjу, било би корисно и испитати механизам настанка органских молекула у
коми (CH, C2 , C3 , CO2 ), с обзиром да њих има наjвише у комети.
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