
HOOFSTUK VIER

Halley se Komeet 
in 1835en 1910

Die verskyning van Halley se komeet in 1682 was die laaste een wat 
“onverwags” plaasgevind het. Halley het voorspel dat dit in 1758 weer sou 
verskyn en die feit dat sy voorspelling bewaarheid is, is geskiedenis.

Die sterrekundiges wat vooruit bereken het wanneer Hailey se komeet in 
1835 sy perihelion sou bereik, het tot hui beskikking gehad noukeurige 
waarnemings van die komeet tydens sy besoeke in 1682 en 1758/9. 
Laasgenoemdes was noukeuriger as dié uit vroeëre eeue, en hoewel al die 
sterrekundiges saamgestem het dat die perihelion gedurende November 
1835 bereik sou word, het verskeie van hulle verskillende dae van die 
maand aangedui. Uiteindelik het dit op 16 November 1835 plaasgevind. Dis 
interessant om te meld dat by hierdie geleentheid die gesamentlike invloed 
van die vier binneste planete, Mercurius, Venus, die aarde en Mars, die 
komeet se inwaartse beweging laat versnel het. Die uitwerking daarvan was 
dat die perihelion-deurgang met enkele weke vervroeg is.

Aangesien fotografie eers kort ná 1835 uitgevind is, en eers heelwat later in 
die sterrekunde toegepas sou word, moes sterrekundiges wat gelykenisse 
van die komeet in 1835 vir die nageslagte wou verewig, dit doen by wyse
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van tekeninge. Een persoon wat ’n hele reeks tekeninge van die komeet van 
daardie jaar nagelaat het, was die beroemde Duitse wiskundige en sterrekun- 
dige, FW Bessel. Bessel was verbonde aan die sterrewag in die stad 
Kónigsberg, wat destyds ’n beroemde Duitse universiteit gehuisves het. Hy 
was ook die eerste persoon wat die afstand vanaf die sonnestelsel na ’n 
“vaste” ster -  die ster 61 Cygni -  gemeet en bekend gemaak het.

Soos blyk uit die reeks tekeninge van Bessel, het Halley se komeet van dag 
tot dag heelwat in voorkoms verander (fig. 8). Bessel was op die regte spoor 
toe hy die uitwerking van die son se straling op die kop van die komeet 
beskryf het as: spuitstrale en stroombeweging van die komeetdeeltjies wat 
weggedryf word deur die druk van die son se ligstrale. Ons weet vandag dat 
dit eintlik die gasdeeltjies is wat deur die son teen ’n hoë spoed uitgestraal 
word -  die sogenoemde “sonwind”, eerder as sy elektromagnetiese straling, 
onder andere lig -  wat die komeetdeeltjies wegblaas.

In 1835 is ’n besoek van Halley se komeet vir die eerste maal in Suid-Afrika 
deur professionele sterrekundiges waargeneem. Die koninklike sterrewag 
aan die Kaap het kort ná 1820 tot stand gekom, en hoewel die hoofdoel 
daarvan was om die korrekte tyd aan skepe in Tafelbaai te verskaf, is die 
teleskope ook gebruik om navorsing in verband met die sterrehemel te doen.

Vóórdat Halley se komeet teen die einde van November 1835 in die son se 
strale verdwyn het, was die komeet gunstiger geplaas vir waarneming vanaf 
die noordelike halfrond. Gedurende Desember 1835 was dit weer sigbaar. 
Daarna sou die beste beskrywings van die daaglikse veranderings aan die 
komeet opgeteken word deur die koninklike sterrekundige aan die Kaap, 
Thomas Maclear, en die beroemde Britse sterrekundige, John Herschel. Albei 
persone se gedagtenis is verewig in die name van dorpe in die Kaap- 
provinsie. Vanaf 23 Januarie tot 5 Mei 1836 is Halley se komeet gereeld deur 
Maclear dopgehou en in besonderhede beskrywe.

John Herschel het tussen 1832 en 1838 ’n tydelike sterrewag te Feldhausen 
teen Tafelberg opgerig, nie ver van die koninklike sterrewag af nie. Hy het vir 
die nageslag goeie beskrywings van die komeet nagelaat. Hy het na die Kaap 
gekom met sy eie teleskope om die werk wat sy beroemde vader, sir William 
Herschel, vir die noordelike sterrehemel gedoen het vir die suidelike ster- 
rehemel voort te sit. Die ouer Herschel het ’n katalogus van alle newels en 
ander interessante voorwerpe aan die sterrehemel wat vanuit sy sterrewag in 
Engeland gesien kon word saamgestel. John Herschel het voor sy terugkeer 
na Engeland die werk van sy vader oor die ontbrekende voorwerpe aan die
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13 Oktober 14 Oktober

FIG 8: Met die verskyning van Halley se kom eet in 1835 was Jotografie nog 
onbekendL Die enigste manier hoe sterrekundiges die verskyning van die kom eet in 
daardie ja a r  vir nageslagte op papier kon vaslê, was om dit te probeer teken. Die ster- 
rekundige het deur sy teleskoop gekyk en daarvo/gens sy tekeninge gem aak. In die 
bygaande reeks tekeninge het die Duitse sterrekundige FW Bessel sy indrukke in beeld 

vasgelê oor hoe Hal/ey se kom eet tussen 13 en 25  Oktober 1835 verander het.
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suidelike sterrehemel voltooi. Tydens sy verblyf aan die Kaap het die 
owerheid John Herschel geraadpleeg in verband met verskeie sake, soos 
byvoorbeeld die onderwysstelsel.

By geleentheid het Herschel sy 7-voet teleskoop vanaf Feldhausen na die 
Kaapse vlakte geneem van waar hy die komeet in die weste kon soek. Hy 
was onder die indruk dat Tafelberg sy uitsig belemmer het. Later het dit egter 
geblyk dat die nie die berg was nie maar enkele hoë bome wat die probleem 
was. Hy het hulle gevolglik laat afkap.

Dit wil voorkom asof Herschel gedurende 1836 daarvoor moeg geword het 
om die komeet aand vir aand dop te hou; hy wou liewer voortgaan met sy 
sistematiese ondersoek van die suidelike sterrehemel. Hy was verlig toe hy 
teen die middel van Mei 1836 Halley se komeet vaarwel kon toeroep. Hy 
was ook die laaste persoon wat dit tydens daardie besoek gesien het.

Een van Herschel se kommentare oor die komeet was profeties van aard. Hy 
skryf by geleentheid dat dit vir hom baie waarskynlik is dat elektriese kragte 
ook ’n rol speel in die veranderings wat plaasvind in die komeet se stert. Soos 
ons sal sien is hierdie stelling waar. Nie net die deeltjies in die sonwind is 
elektries gelaai nie, maar sommige molekules in die sterte van komete kom 
voor sonder een van hulle elektrone - hulle is dus positief gelaai.

Met al die ontwikkelings op tegniese gebied wat ná 1835 plaasgevind het, 
was dit vir sterrekundiges moontlik om uit te sien na ’n baie suksesvolle 
“aanslag" op die geheime van komete wanneer Halley se komeet in 1910 
weer sou verskyn. Een van die belangrikste nuwe tegnieke wat in 1910 op 
Halley se komeet gebruik sou word, was fotografie. ’n Interessante gebeur- 
tenis is die eerste werklik suksesvolle foto van ’n komeet wat in 1882 by die 
Kaapse sterrewag deur David Gill, koninklike sterrekundige aan die Kaap, 
geneem is. Gill het ’n plaaslike fotograaf, EH Allis, gevra om sy kamera op 
een van die sterrewag se teleskope te monteer. Hy het sodoende daarin 
geslaag om op 7 November 1882, met ’n beligting van 100 minute, ’n heel 
gangbare afbeelding van die helder komeet 1882 II te neem. Omrede die 
komeet gedurende die 100 minute beweeg het met betrekking tot die sterre in 
die agtergrond, het Gill die hele tyd die komeet se kop met die teleskoop 
gevolg (fig 9).

Die beeld van die komeet was dus skerp, maar, soos gesien kan word op die 
foto, vertoon elkeen van die sterre as ’n helder strepie. Die feit dat daar soveel 
sterre op hierdie foto verskyn het, het vir Gill die idee gegee om deur middel van
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fotografie ’n uitgebreide katalogus oor die hele sterrehemel saam te stel, ’n plan 
wat later wêreldwyd aangepak en deurgevoer is.

Teen 1910 was sterrekundiges al heelwat geoefen in die kuns van die foto- 
grafie van die sterrehemel. Ook die sensitiwiteit van fotografiese plate was teen 
hierdie tyd reeds baie hoër as in die 19de eeu. Gevolglik het Halley se komeet 
ná sy vertrek gedurende 1911 ’n fotografiese rekord nagelaat wat in fyn 
besonderhede die veranderings wat aan sy koma en sy stert van dag tot dag 
plaasgevind het, vasgelê het.

Die ontwikkeling van die spektroskoop en die toepassing daarvan om die 
samestellings en bewegings van voorwerpe aan die hemel bloot te lê, sou ook 
in 1910 met Halley se komeet suksesvol gebruik kon word.

Die komeet se baan is voor sy verskyning in 1910 nog noukeuriger bereken, 
en professionele sterrekundiges wat beskik het oor kragtige teleskope wat 
gunstig geleë was, het lank voor die tyd na die komeet, toe nog baie dof, begin 
soek. Die Duitse sterrekundige, Max Wolff, was die eerste een wat sukses 
behaal het. Gedurende die nag van 11/12 September 1909 het hy die komeet 
op 'n fotografiese plaat gevind baie naby aan sy voorspelde posisie.

Later het dit geblyk dat dr Knox Shaw, wat in 1938 die Radcliffe-sterrewag 
buite. Pretoria sou stig, Halley se komeet per toeval afgeneem het op ’n plaat 
van die sterrehemel wat hy by die Helwan-sterrewag in Egipte op 24 Augustus 
1909 gemaak het. Die komeet het soos ’n steragtige beeldjie voorgekom, heel- 
temal onopvallend tussen die honderde ander beelde op die foto. Deur dit nie 
raak te sien nie, het Knox Shaw die eer misgeloop om die eerste persoon te wees 
wat Halley se komeet ná sy vertrek in 1836 te kon terug verwelkom.

Terwyl die sterrekundiges aan die einde van 1909 en aan die begin van 1910 
besig was om die nog uiters onduidelike Halley se komeet te volg, het die helder 
Januarie-komeet of komeet 1910 1 onverwags aan die suidelike hemel ver- 
skyn.

Op 12 Januarie 1910 het ’n aantal mynwerkers in die Transvaal ’n komeet aan 
die vroeë mórehemel opgemerk. Aangesien daar toe reeds groot opgewon- 
denheid geheers het oor Halley se komeet wat in aantog was, het mense ver- 
keerdelik gedink hulle sien Halley se komeet. Teen daardie tyd was 
laasgenoemde nog nie duidelik genoeg sigbaar om met die blote oog waar te 
neem nie. Op 15 Januarie is die helder komeet, of Januarie-komeet, ook deur ’n 
groepie spoorwegwerkers in die Vrystaat opgemerk.
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Die hoof van die Transvaalse sterrewag in Johannesburg, Robert Innes (later 
die eerste Unie-sterrekundige), het die berig in die koerant gelees en het self díe 
komeetop 17Januarie 1910gesien. Diebuitewêreldhetvandiekomeetgehoor 
deur middel van ’n telegram waarin melding gemaak is van die “groot 
komeet", natuurlik in Engels beskryf as die “great comet". Met die oorsein van 
die telegram het die letters deurmekaar geraak, en die boodskap het in Enge- 
land aangekom as "Drake’s comet”. Totdat die fout ontdek is, was die komeet 
vir ’n rukkie oorsee bekend as “Drake's comet”, en mense het waarskynlik 
gedink dat ene Drake dit ontdek het. Toe die misverstand aan die lig gekom het, 
het die komeet verskillende name gekry soos “die groot Januarie-komeet", “die 
mynwerkers se komeet”, “die Johannesburgse komeet” of meer dikwels, “die 
dagligkomeet”. Sy naam onder sterrekundiges is 1910 I. Die naam daglig- 
komeet het ontstaan omdat die komeet so helder was naby sy perihelion, dat 
hy in die daglig gesien kon word op 4° vanaf die son en met ’n stert van 1° 
lengte.

Nadat dit deur die perihelion gegaan het, het dit ’n helder voorwerp aan die 
aandhemel geword met ’n helder, breë, geboë stert. Die foto gee ’n goeie beeld 
van hoe die komeet moes gelyk het op daardie stadium (fig 10). Let op dat die 
breë diffuse stofstert nie aanmelcaar tot by die kop van die komeet loop nie. Dit 
lyk asof daar ’n onderbreking in die vorming daarvan was. Uit die kop kom 
daarook ’n aantal strale. In een stadium kon daar ook ’n tru-stertgesien word.

Selfs in 1910 was daar nog heelwat vrees en bygeloof teenwoordig toe 
mense in Portugal hierdie komeet gesien het. Daar word vertel dat een- 
voudige mense in hulle duisende na die seestrand gestroom het en in angs 
toegekyk het hoe die komeet tevoorskyn kom wanneer dit donker word.

Een persoon in Engeland wat ver van stadsligte af na hierdie komeet gekyk 
het en wat kon onthou hoe Donati se komeet in 1858 gelyk het, het beweer 
dat hierdie een ná Donati die helderste komeet was wat hy nog aanskou het; 
al die ander wat hy tussenin gesien het was maar “powere klein goedjies”.

Die komeet 1910 1 was op sy helderste gedurende Januarie, en Halley se 
komeet het sy grootste helderheid eers gedurende Mei 1910 bereik. Waar 
helder komete betreklik skaars is, gebeur dit maar selde dat daar binne ses 
maande twee sulke helder komete verskyn. Die een was ’n verrassing en die 
ander is verwag. Baie mense het later vergeet dat daar twee afsonderlike 
komete in 1910 was, en het die twee met mekaar verwar.

Net nadat komeet 1910 1 verdwyn het, het komeet 1910 II, of Halley se

37



FIG 10: Die “dagligkom eet” (19101) is die eerste keer deur ’n groep mynwerkers in 
TransvaalgedurendeJanuarie 1910gesien. Baie mense het dit later verwar metHal- 

ley se kom eet wat eers in Mei 1910 op sy beste vertoon het.
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komeet, sigbaar vir die blote oog geword. Toevallig was dit weer professor 
Max Wolff van Heidelberg in Wes-Duitsland wat die eerste persoon was om 
dit op 11 Februarie met die blote oog te sien. Vir ongeveer twee maande lank 
het die komeet nog betreklik dof gebly. In April en Mei 1910 was Halley se 
komeet ’n pragtige gesig aan die oostelike hemel. Aangesien die helder 
planeet Venus ook aan die mórehemel gepryk het, kon kykers die twee 
voorwerpe saam in die vroeë móre bewonder. Die beste foto’s van die komeet 
is in hierdie tyd geneem, en hulle, tesame beskou, toon uitstralings uit die 
kern van die komeet en ligkranse wat teen hoë spoede van 0,2 tot 0 ,7  km/s 
uit die kern voortkom (fig 11).

FIG 12: Só hetH alley se kom eet in 1911 “totsiens"gesê. D iesw artkolletjie tussen 
die twee pyltjies is Halley se komeet. Die sterrekundiges van die Lowell-sterrewag by 
Flagstaff, Arizona, VSA, wat die opname op 30 Mei 1911 gem aak het, het natuur/ik 
presiesgew eet waar die kom eet tussen al die ander sterretjies te vinde was. In hierdie 
stadium was die kom eet reeds ongeveerso ver van die son a fa s  die planeet/upiter, en 
w ashygoed op padn a diekoue dieptes van die sonnestelsel. (Foto: Lowell-sterrewag)
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Op 18 Mei het die komeet se kop presies tussen die son en die aarde 
deurbeweeg. Die stert was feitlik reguit en meer as 24 miljoen km lank, sodat 
daar verwag is dat die aarde daardeur sou beweeg. Dit het die kans gebied om 
vas te stel hoe groot die kern van Halley se komeet werklik is, ntits dit uit ’n 
soliede sntk bestaan. Sterrekundiges het bereken dat indien die kern ’n 
deursnee van 100 km gehad het, dit sigbaar sou wees deur ’n goeie teleskoop 
terwyl dit as ’n donker kolletjie oor die helder sonskyf beweeg. So ’n oorgang 
kon nie waargeneem word nie, en sterrekundiges het daarvan afgelei dat die 
kern van Halley se komeet -  miskien dié van komete in die algemeen -  
heelwat kleiner as 100 km moet wees.

Halley se komeet was op 20 Mei 1910 op sy naaste aan die aarde, op ’n 
afstand van ongeveer 21 miljoen km. Vir enkele dae rondom daardie datum 
was die geboë stert van die komeet gelyktydig sigbaar aan die móre- en aan 
die aandhemel. Professor Campbell van die Lick-sterrewag in die VSA het die 
skynbare lengte van die stert op ten minste 140° geskat.

Halley se komeet was in hierdie tyd ’n werklik aangrypende skouspel net 
voor sonsopgang. Toevallig was daar ’n algehele maansverduistering op 23 
Mei. Die verduisterde maan tesame met die komeet in die lug, was ’n baie 
indrukwekkende gesig.

Namate die komeet al verder van die aarde beweeg het, het die helderheid 
vinnig afgeneem en dis vir die laaste keer waargeneem op 16 Junie 1911 (fig 
12) .
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HOOFSTUK VYF

Komete en hul bane 
in die mimte

Om die bane van komete (en planete), om die son goed te kan verstaan, moet 
ons eers weer kyk na die ellips, want dit is die vorm van die meeste bane om 
die son (fig 13).

Algemeen gesproke is die verskil tussen die elliptiese bane van planete en 
komete die feit dat in die geval van planete die son naby die middelpunte van 
hul ellipse voorkom omdat die bane byna sirkelvormig is; en veral in die geval 
van bekende komete met lang omloopstye, kry ons meer langwerpige bane, in 
welke geval die son ver van die middelpunte van die ellipse voorkom. Ster- 
rekundiges praat van laasgenoemde bane as meer “eksentries” as dié van pla- 
nete. Die “eksentrisiteit” van ’n elliptiese baan word vasgestel deur die ver-
houdingJT. Vir Halley se komeet is die verhouding 0,967, en dit is byna 1.

Vir aardbewoners is dit van baie groot belang dat die Skepper die aarde se baan 
met so’n klein eksentrisiteitgemaak het. Die posisie van die son,F, is baie naby 
aan die middelpunt, S, van die aarde se ellips, en die langas, A A en die kortas, 
B'B van ons baan om die son, het feitlik dieselfde lengtes.

Soos die aarde gedurende die jaar in sy baan om die son beweeg, bly dit altyd 
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FIG 13: Die ellips -  die vorm van die meeste bane van komete en planete om die son.

min of meer ewe ver van die son, ons hittebron. Die aarde as geheel ontvang 
dus dwarsdeur die jaar min of meer eweveel hitte van die son. As dit nie die 
geval was nie, sou ons nie so aangenaam op die aarde kon leef nie -  dit sou 
somtyds onhoudbaar warm, en ander tye onhoudbaar koud geword het.

Vir komete in langwerpige elliptiese bane is dit heelwat anders. Hulle afstand 
van die son verander gedurig. By A, die perihelion, is hulle die naaste aan die 
son F, en by A ', die aphelion, die verste daarvandaan. Vir ’n komeet soos Hal- 
ley s ’n, is daar ’n baie groot verskil tussen dié twee afstande.

Nog ’n belangrike eienskap van die bewegings van planete en komete wat ster- 
rekundiges ontdek het, is dat die spoed in die elliptiese bane nie oral dieselfde 
is nie. Wanneer die komeet naby aan die son is soos byvoorbeeld by die 
perihelion, beweeg dit baie vinniger as wanneer dit in die omgewing van die 
aphelion is. By perihelion bereik die komeet (of planeet) sy maksimum spoed. 
Daarna neem die spoed geleidelik af hoe verder die komeet hom van die 
perihelion af bevind. Hy bereik ’n minimum spoed by die aphelion, waarná die 
spoed weer geleidelik toeneem tot hy sy maksimum by die perihelion bereik 
(plaat 7).



As die komeet se baan baie langwerpig is soos in die geval van Halley se 
komeet, dan beteken dit dat hy maar 'n betreklike kort tydjie naby sy perihel- 
ion, met ander woorde naby die son, deurbring. Verreweg die langste tyd word 
deur Halley se komeet deurgebring in die koue ruimte ver van die son. Hierdie 
kenmerk speel ’n belangrike rol in die ontwikkeling van die komeet.

Van die figuur wat Halley se komeet se baan voorstel (plaat 1), kan ons ook 
nog die volgende aflei:

1. Die baan lê net ongeveer 4 maande lank van sy omloopstyd van 76 jaar bo- 
kant of noord van die ekliptika.

2. Die aarde en die komeet beweeg in teenoorgestelde rigtings om die son.
3. Wanneer die komeet by sy perihelion, P,op 9 Februarie 1986 is, met ander 

woorde wanneer die son die komeet op sy felste bestraal en ’n mens gevolglik 
verwag dat dit op sy helderste is met ’n lang stert, dan sit die aarde omtrent aan 
die teenoorgestelde kant van die son. Ons kanse om die komeet op sy aktiefste 
te kan sien, is derhalwe baie ongunstig.

4. Die aarde en die komeet beweeg twee keer bymekaar verby, naamlik op 27 
November 1985 op’n afstand van 0,62 AEen op 11 April 1986op’nafstand 
van 0,42 AE. By die eerste geleentheid sal dit noord van die ekliptika wees en 
in die tweede geval weer suid. Dit sal dus ook op 11 April 1986 heelwat nader 
aan die aarde wees as op 27 November 1985. Nog ’n rede waarom die tweede 
verbyvlug vir ons in die suidelike halfrond begunstig, is die feit dat die komeet 
dan nader aan die son sal wees as op 27 November 1985. In die geheel kan 
ons dus ’n beter skouspel in April as in November verwag, veral vir ons in die 
suidelike halfrond.

Die vroeë herontdekking van Halley se komeet deur Jewitt en Danielson het die 
Europeërs, die Russe en die Japanese, wat die komeet met behulp van ruim- 
tetuie van naderby wil gaan bestudeer, in staat gestel om hulle voorbereidings 
baie meer presies te beplan.

Halley se komeet het in 1910 laas sy draai by die son kom maak, hy het deur 
sy perihelion beweeg op 20 April 1910 en is vir die laaste keer gesien in Junie 
1911. In 1948 het hy sy draai ver van die son af, anderkant die baan van die 
planeet Neptunus gemaak, op ’n afstand van 5 300 miljoen km. In 1984 het hy 
nader as Saturnus se baan aan die son gekom. Vroeg in 1985 het die komeet 
al vinniger begin beweeg en nader aan die son gekom as die baan van Jupiter. 
Teen die einde van 1985 sal hy nader aan die son kom as die afstand van die 
planeet Mars, om op 9 Februarie 1986 teen die maksimum spoed deur sy 
naaste punt aan die son, sy perihelion te beweeg. Daarná verminder die spoed 
van die komeet geleidelik namate dit al verder van die son beweeg (plaat 2).
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Met sy eerste voorspelde terugkeer na die omgewing van die son, is Halley se 
komeet in 1758 ongeveerdrie maande voordat hy sy perihelion sou bereikhet, 
vir die eerste maal weer gesien. Tydens sy vorige besoek in 1910 is die komeet 
in September 1909 agt maande voor perihelion, deur die Duitse sterrekundige, 
Max Wolff, vir die eerste maal weer opgespoor.

FIG 14: Halley se kom eet is in 1982 herontdek. Twee Amerikaanse sterrekundiges 
het toe met behulp van ’n sensitiewe elektroniese kam era die eerste herontdek- 
kingsfoto ten tye van die huidige herverskyning van die kom eet geneem. Hulle het 
besefdatdiekom eetnogbaiedofm oesw ees, en ’n soektogtussen diem iljoenesterre- 
tjiesvandieselfdegroottekon dalk moeiliker wees as om te soek na die spreekwoord- 
elike naald in ’n hooimied. Wat die twee sterrekundiges gehelp het, was dat die 
kom eet teen die ster-agtergrond beweeghet, terwyl die ander sterretjies hul relatiewe 
plekke ten opsigte van m ekaar behou het. Hulle het diegeleentheidgekry om met die 
5-m eter refektorteleskoop van Mount Palomar a fn a  die kom eet te soek, en op 16 
Oktober 1982 het hulle hierdiefotogeneem . Hulle kon met laterefoto ’s  bevestig dat 
die klein kolletjie in die sirkel die ware Jakob was. In daardie stadium was die komeet 
nog anderkant die baan van die planeet Satumus. Vir die ju iste bepaling van die 
kom eet se baan vorentoe was dit 'n waardevolle waameming. (Foto: G Edward 

Danielson, Califomia Institute ojTechnology)
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Met behulp van hedendaagse kragtiger teleskope en die berekenings wat deur 
ntiddel van hoëspoedrekenaars gedoen word, kan baie dinge meer noukeurig 
en vinniger uitgevoer word. As gevolg hiervan het mense verwag dat Halley se 
komeet hierdie keer heelwat vroeër opgespoor sou kon word. Dit word nogtans 
as ’n besondere prestasie beskou dat die twee Amerikaners Jewitt en Danielson 
die komeet reeds op 16 Oktober 1982 met behulp van die 5-meter teleskoop 
van Palomar as ’n nietige kolletjie op ’n fotografiese plaat ontdek het, meer as 
drie jaar. voor sy huidige perihelion (fig 14). Die komeet was toe nog ongeveer 
halfpad tussen die afstande van die bane van Saturnus en Uranus. Hierdie 
vroeë ontdekking dui daarop dat die komeet op 9 Februarie 1986 minder as 12 
uur vroeër sal opdaag by sy perihelion as wat voorspel is op grond van sy 
bewegings toe hy laas gesien is gedurende 1909-1911 .
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HOOFSTUK SES

Waarvan
is kometegemaak ?

Daar is ’n baie bekende Engelse kinderrympie waarin die vraag aan ’n ster 
gevra word wat hy dan eintlik sou wees. Dit klink min of meer so:

Skitter, skitter blinkoog-ster,
Kyk, jy sit so vreeslik ver.
Waarvan is jy tog gemaak?
Wens ek kon net aan jou raak.

Toe sterrekundiges twee eeue gelede begin besef het dat sterre ontsaglik ver 
van die aarde en die sonnestelsel is, miljoene der miljoene kilometer ver, was 
die aanvanklike gedagte dat mense nooit sou kon vasstel waaruit 'n ster 
eintlik bestaan nie. Een geleerde het aan die begin van die vorige eeu met 
groot sekerheid voorspel dat die samestelling van die sterre altyd vir ons 
aardbewoners ’n geheim sou bly.

Soos so dikwels in die verlede die geval was, het hierdie voorspelling egter 
ook onwaar geblyk. Wetenskaplikes het ontdek dat die ligstrale wat deur 
veral warm gasse uitgestraal word, die samestelling van die gasse verraai, 
ook oor lang afstande. So’n ligstraal word byvoorbeeld deur ’n glasprisma 
opgebreek in sy ligspektrum, en die noukeurige ontleding van die spektrum
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verraai die teenwoordigheid van verskillende chemiese bestanddele. Gelukkig 
is die sterre almal baie warm liggame -  die son se buitetemperatuur is 
ongeveer 6 000 grade -  en hulle atmosfeer bestaan uit baie warm gasse. 
Sterrekundiges kan derhalwe vandag redelik maklik bepaal welke chemiese 
elemente in die atmosfere van die veraf sterre voorkom. Sonder dat dit nodig 
is om ’n gasmonstertjie van ’n ster te gaan haal -  wat buitendien onmoontlik 
is -  weet ons dat bekende elemente soos waterstof, helium, koolstof, 
suurstof, stikstof, en selfs metale soos yster, mangaan, kalsium, koper, tin, 
chroom, ens. ook die boustene van die sterre is (fig 15).

Hierdie kennis asook fotografie was nog nie beskikbaar toe Halley se komeet 
in 1835/6 die omgewing van die son besoek het nie. Mense moes tevrede 
wees met raaiskote oor die samestelling van die koppe en sterte van komete.

Vóór sy herverskyning in 1910 het sterrekundiges daaraan gewoond geraak 
om hemelliggame te fotografeer en om hulle chemiese samestellings met 
spektroskope te bepaal. Nadat die heel eerste suksesvolle foto van die groot 
komeet van 1882 (fig 9) deur David Gill aan die Kaap geneem is, het

FIG 15: Ontleding van komeetgasse: Die kurwe in diefiguur dui die intensiteit van 
die uitstraling van diegasse in die kom a en in die stert van ’n kom eet vir verskillende 
golflengtes van die strale aan -  van af 1200 tot 3400 aaangstromeenhede (een 
angstrom = l(J-8cm). Dis ’ngebied van die ultraviolet ligspektrum wat nie deurons 
atm osfeer deurgelaat word nie. Die waamemings moet derhalwe vanuit 'n ruimtetuig 
buitekant die atmosfeer gedoen word. Waar die kurwe 'n skielike uitwyking na bo 
toon, verraai dit die teenwoordigheid van een o f 'ander chemiese stof. Volgens hierdie 

figuur is daar onder andere die volgende bestanddele in die komeetgas teenwoordig: 
atome van waterstof (H), koolstof (C), en swawel (S); radikale soos CS, OH en NH; 

gelaaide molekules soos CO+ en CO 2+.
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sterrekundige fotografie met rasse skrede gevorder, en daar bestaan vandag 
nog pragtige foto’s van komete wat tussen 1882 en 1910 geneem is.

Ontleding van die uitstraling van die koppe en sterte van komete het intussen 
aan die lig gebring dat onder andere waterstof (H), koolstof (C) en stikstof 
(N) in die koppe en sterte van komete teenwoordig is (fig. 15). Konsternasie 
is oor die hele wêreld veroorsaak toe dit vooraf bekend geword het dat die 
aarde in 1910 in sy baan om die son deur die stert van Halley se komeet sou 
beweeg want ’n verbinding van die genoemde drie elemente vorm die uiters 
giftige gas HCN of blousuur. Doemprofete het voorspel dat die hele 
aardbevolking in een oogwink uitgewis sou word deurdat ’n groot 
hoeveelheid blousuur uit die komeet die aarde se atmosfeer sou binnedring. 
In Chicago in die VSA was daar huisvroue wat aan die veilige kant wou wees. 
Hulle het die deure en vensters van hul huise verseël om die gifgasse buite te 
hou (fig 16).

Die datum 18 Mei 1910, waarvoor die katastrofe voorspel is, het egter 
gekom en gegaan sonder enige slegte gevolge, en almal was verlig. Natuur- 
wetenskaplikes het in daardie stadium reeds besef dat hoewel blousuur in die 
sterte van komete teenwoordig is, dit so erg verdun is dat slegs 'n minimale 
hoeveelheid blousuur die aarde se atmosfeer binnekom wanneer hy in die 
stert van ’n komeet beland. Dis veels te min om enige skade te kan aanrig.

Met die huidige besoek van Halley se komeet sal daar deur die Europeërs, die 
Russe en die Japanners pogings aangewend word om met ruimtetuie van 
digby ondersoek te gaan instel na die grootte van sy kop en die samestelling 
daarvan.

Feitlik alle komete ontwikkel ’n koma, dit wil sê ’n gaswolk wat rondom die 
kern ontstaan. Hieruit kom die stert voort as die komeet die son nader. Die 
kern, die enigste permanente deel van ’n komeet, is maar baie klein 
vergeleke met die komeet as dit ten volle ontwikkel is, en in vergelyking met 
ander hemelliggame. Sterrekundiges verskil baie onder mekaar oor wat die 
deursnee van so ’n komeetkern kan wees. Enkele kilometer, word geskat, 
maar daar is dié wat dit op honderde en selfs ’n paar duisend kilometer 
beraam.

In 1910 was daar waarnemers wat die kern van Halley se komeet so groot as 
800 km geskat het, terwyl daar skattings van 2 900 km was vir die kern van 
die groot komeet van 1882. Hierdie syfers is waarskynlik glad te hoog en ons 
sal moet wag vir die uitslae van die nabymetings wat in Maart 1986 gedoen 
gaan word.
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BARNARD FICTURES 
OF

HALLEY’S COMET

Taken at Yerkes Observatory 
May 4, They Tally with Observa- 
tion from Times Tower May 5.

VIEWED BY MISS PROCTOR

Negatives Show the Tail Extending 

20 Degrees, Equivalent to 24,000,000 

Miles in Length.

IN COMET’S TAIL 
ON

WEDNESDAY

European and Amencan Astronomers 

Agree the Earth Will Not Suffer in 
the Passage.

TELL THE TIMES ABOUT IT

And of Proposed Observations— 
Yerkes Observatory to Use Bal- 
loons if the Weather's Cloudy.

TA IL  46,000,000 MILES LONG?

Scarfed in a Filmy Bit of It, We’ll 
Whirl On In Our Dance Through 

Space, Unharmed, and, Most 
of Us, Unheeding.

SIX HOURS 
TO-NIGHT IN THE 

COMET’S TAIL
Few New Yorkers Likely to 

Know It by Ocular Demonstra- 
tion, for It May Be Cloudy.

OUR MILLION-MILE JOURNEY

Takes Us Through 48 Trillion Cubic 
Miles of the Tail, Weighing All Told 

Half an Ouncel

BALLOON TRIP TO VIEW COMET.

Aeronaut Harmon Invites College 
Deans to Join Him in Ascension.

MAY SEE COMET TO-DAY.

Haxvard Observers Think It May Be 
Visible ín Afternoon.

MAY BE METEORIC SHOWERS

Prof. Hall Doubts This, Though, but 
There’s No Danger, Anyway.

YERKES OBSERVATORY READY

F.xperts and a Battery of Cameras and 
Telescopes ALready Prepared

CHICAGO IS TERRIFIED.

Women Are Stopping Up Doors and 
Windows to Keep Out Cyanogen
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Ons het reeds opgemerk dat ’n komeet ver weg van die son net uit die vaste, 
koue kern bestaan. Omrede die komeet met dié klein oppervlakte so min 
van die son se lig kan weerkaats, is dit so uiters moeilik en amper onmoontlik 
om hom selfs met groot teleskope op te spoor.

Die wêreldbekende Amerikaanse komeetkundige, Fred L. Whipple, beskryf 
die kern van ’n komeet as bestaande uit bevrore vloeistowwe en gasse wat 
gemeng is met stoffies, groter deeltjies soos klippies en selfs groter vaste 
deeltjies soos meteoriete. Whipple verwys na ’n komeetkern as ’n stuk “vuil 
ys”, na aanleiding daarvan dat water in die vorm van ys ’n belangrike 
bestanddeel is.

Die gedagte vandag is dat daar naas water (H20) ook verbindings van 
waterstof (H), stikstof (N), suurstof (0) en koolstof (C) in bevrore vorm in die 
kern voorkom. Wanneer die son se straling sterk genoeg op die kern val, kom 
daar gasse soos waterdamp (H20), blousuur (HNC) en metielsianied (CH3CN) 
om die kern te voorskyn. Van hulle word gepraat as die "moedermolekules” en 
verdere bestraling deur die son veroorsaak dat daaruit 'n hele reeks verdere 
chemiese verbindings in die koma wat om die kern vorm ontstaan (plaat 3). 
Volgens die spektra kom, byvoorbeeld, molekules en radikale soos CO, CN, C2, 
CH, NH, NH2, OH en CS in die koma voor. Die sonwind se uitwerking op hierdie

<(] FIG 16: 'n Interessante versame/ing van opskrifte uit die New York Times van Mei 
1910 toe Halley se kom eet baie helder vertoon het en die aarde op 18 Mei deur die stert 
van die kom eet beweeg het. (a) EE Bam ard was ’n baie vooraanstaande 
Amerikaanse sterrekundige, bekend veral virsygoeie oëen  virdie m ooijoto 's w athy  
van die sterrehemelgeneem het. (b) Die Yerkes-sterrewag naby Chicago het destyds 
oor diegrootste teleskoop ter wêreld beskik, met ’n deursnee van 40 duim. Tot vandag 
toe bly dit die grootste teleskooplens wat nog ooit gem aak is. Groter teleskope wat 
sedertdien gem aak is, is alm al rejlektorteleskope met spieëls. (c) Die kom eet van 
1910 was skynbaarsó helder dat die sterrekundiges van die Harvard-sterrewag ver- 
moed het dat hygedurende die daggesien sou kon word. Dit wil voorkom asofplanne 
beraam is om, indien dit bewolk sou wees, met balonne op te styg tot bokant die wolke 
ten einde ’n goeie uitsig op Halley se kom eet te kon kry. (d) Hoewel die vroue van 
Chicago bang was vir die kom eet se blousuurgas en hulle vensters en deuregasdig 
gem aak het, wil dit voorkom a so j wetenskaplikes reeds besluit het dat d iegasse en 
soliede partikels in die kom eet se stertgeen gevaar vir die mens inhou nie. Die stert is 
soy l dat hullegereken het dat die totale m assa vangasse en stojin  die stert wat in die 
aarde sep ad  sou lê, nie eens 30gram sou weeg nie. (e) Daar was onsekerheid oor die 
presiese lengte van diestert in daardie stadium. Volgens een opskrjw as dit 38 mil- 

joen  kilometer, d. i. 24 miljoen myl, lank en ’n ander beraming was dat dit dalk 74 mil-
joen  kilom eter kon wees.
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gasse is dat gelaaide gasdeeltjies soos H20 +, CO+, N2+, CH+, C02+ en OH+ in die 
stert gevorm word.

Wanneer die komeetkern ongeveer op Jupiter se afstand vanaf die son kom, 
begin die son se uitwerking op die yse sigbaar word, en die koma begin te 
vorm. Saam met die gasse wat uit die kern kom, kom daar ook stofdeeltjies 
te voorskyn. Die grootte van die koma neem toe namate die komeet nog 
nader aan die son beweeg sodat die straling daarop toeneem.

In September 1909 toe Halley se komeet nog verder as 460 miljoen km van 
die son af was, het sterrekundiges die deursnee van die koma geskat op 
sowat 22 000 km. In daardie stadium was daar nog nie ’n stert sigbaar nie. 
In Desember 1909, op ’n afstand van 288 miljoen km van die son, is die 
deursnee van die koma geskat op 350 000 km.

Baie naby aan die son lyk dit asof die koma van ’n komeet weer tydelik 
krimp. In die geval van Halley se komeet was sy deursnee in April 1910, op 
’n afstand van 88 miljoen km van die son en naby perihelion, slegs 190 000 
km. Dit wil voorkom asof die intense strale van die son op die korter afstande 
die buitenste lae van die koma so vinnig wegblaas dat dit kleiner bly.

In die geval van Halley se komeet het die deursnee van die koma ná 
perihelion weer toegeneem, want in Junie 1910 was dit twee maal so groot as 
twee maande tevore.

Namate die komeet weer verder van die son beweeg het en die strale op hom 
al swakker geword het, het die koma vinnig gekrimp. In April 1911, toe hy 
reeds meer as 640 miljoen km van die son af was, het sterrekundiges die 
koma se deursnee geskat op net 48 000 km.

Nie net die chemiese elemente waterstof (H), suurstof (0), stikstof (N) en 
koolstof (C) kom in die koma voor nie. Volgens die uitstraling van die gasse 
in die koma kom daar ook chemiese verbindings voor, sommige onvolledig 
of sogenoemde radikale. Die ultraviolet-straling van die son het die effek dat 
dit van die molekules ’n elektron laat verloor. Dit lei tot elektriesgelaaide 
molekulessoosdié van koolstofmonoksied (CO+), stikstof (N2+) en waterdamp 
(H20 +).

Die stert of roei van ’n komeet ontstaan vanuit die koma en is die gevolg van 
die sonstrale wat die komadeeltjies wegblaas in die rigting weg van die son 
af. Die stert wat verreweg die indrukwekkendste deel is van ’n komeet, tree
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dus net te voorskyn as die komeet naby genoeg is aan die son. Dit groei in 
lengte namate die komeet sy perihelion nader, bereik sy maksimum om en 
by perihelion, en neem daarvandaan af in lengte namate die komeet weer 
weg van die son af beweeg.

Om sigbaar te wees vir die blote oog moet 'n komeet se stert van agt tot tien 
miljoen km lank wees. Die sterte van helder komete bereik dikwels lengtes 
van 50 tot 80 miljoen km. Daar is gevalle van stertlengtes van ongeveer 200 
miljoen km; dit is heelwat langer as die afstand tussen die son en die aarde of 
1 AE.

Naas die stert van ’n komeet wat uit gasdeeltjies bestaan en wat in die reël 
reguit vertoon, ontwikkel daar in baie gevalle by komete ook 'n stert wat uit 
stofdeeltjies bestaan. Ons praat dus van ’n gasstert en 'n stofstert. Die 
stofstert kan die maklikste herken word daaraan dat dit glad en aanmekaar 
vertoon, en dat dit meesal effens krom is (fig 17).

Terwyl die deeltjies in die stert van ’n komeet onderhewig is aan die 
aantrekkingskrag van die son, oefen die straling van die son ’n afstotende 
krag op hulle uit. Hierdie krag waarmee die son hulle van hom af wegblaas, 
het ’n baie groter effek op die gasdeeltjies as op die stofdeeltjies. 
Eersgenoemde word dus veel vinniger die ruimte ingeblaas, en vertoon ook 
meer onegalig omdat dit meer onderhewig is aan turbulensie. Ons kry 
dieselfde effek wanneer rookwalms onderhewig is aan windstrome.

Die gasstert van ’n komeet het ’n tipies blouerige kleur wat veroorsaak word 
deur die straling van geïoniseerde molekules soos byvoorbeeld dié van 
koolstofmonoksied (CO+). Die stofstert van ’n komeet het ’n gelerige kleur, 
omdat die stofdeeltjies die gelerige sonstrale reflekteer. Op wit-swart foto’s 
van komete is dit dus nie altyd so maklik om die twee soorte sterte te 
onderskei nie.

In 1969 is daar ’n baie interessante ontdekking in verband met komete 
gemaak met behulp van die Amerikaanse satelliet OAO-2 (“Orbiting 
Astronomical Observatory”). Soos die naam aandui was dié betrokke satelliet 
daarvoor ingerig om sterrekundige waarnemings te doen, en is op die komeet 
Tago-Sato-Kosaka (1969 IX) van buite die atmosfeer gerig. Waarnemings 
kon gedoen word in strale wat nie op die aarde waargeneem kan word nie 
omdat hulle nie die aarde se atmosfeer kan deurdring nie. Daar is toe 
vasgestel dat die komeetkop omhul was deur ’n reusagtige onsigbare wolk
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PLAAT 4 -  Hierdie skem atiese voorstelling is by wyse van rekenaartegniek 
geskep ter verduideliking van die enorme wolke van klein kom eetkem e wat in 
die sonnestelsel omring tot op 'n afstand van een ligjaar. Die kem e is só klein en 
dryfsó ver uitmekaar dat onsglad nie bewus van hulle is solank hulle daar ver 
in die mimte ronddryfnie. Volgens die Nederlandse sterrekundigeJH Oort is dit 
diepoel waam it die sigbare kometegedurig aangevul word. (Foto: Prime Com-

puters, Johannesburg)

PLAAT 5 -  Die sterrekundige Encke het ’n verklaring aangebied waarom sy 
komeet met elke tem gkeer sowat 2 ’ /2 uur te vroeg deur sy perihelion gaan. Hy 
skryf dit daaraan toe dat die kom eet êrens in sy baan weerstand ondervind 
deurdat die draaibeweging van die komeetkem  die voorwaartse beweging van 

die komeet kan vertraag. (Foto: Prime Computers, Johannesburg)
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PLAAT 7 -  Hierdie baie bekende Bybelse toneel van die drie wyse manne uit die Ooste 
wat die kind Jesus kom vereer met hulle geskenke, het die skilder Giotto in die 14de eeu 
diegeleentheidgegee om H alleyse kom eet in sy muurskildery tegebruik om die “Ster van 
Betlehem " uit te beeld. Bokant die houtafdak waaronder Maria en Josejm et die Kindjie 
staan, kan H alleyse kom eet teen ’n b/ou hem elgesien word. Dit is bekend dat Halley se 

kom eet in d iejaar 12 vCgesien is. (Foto: Silvana-versameling, Pizzi Editore)



PLAAT 8 -  Hicrdie treffcnde kleurfoto is op 31 Oktober 1965 deur die komeet- 
kennerjack Bennett in Pretoriageneem van die komeetIkeya~Seki (1965 VIII). 
In daardie stadium het die stert met 'n booglengte van 20grade oor die hemel 
gestrek. Let veral op die helderkom a. Meer word van hierdie kom eet in hoofstuk 
8(f) vertel.
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van waterstofgas (H2) . In die geval van komeet Tago-Sato-Kosaka was die 
wolk groter as die son, en in die geval van komeet Bennett (1 9 7 0 II), gemeet 
deur die satelliet OGO-5 (“Orbiting Geophysical Observatory"), was dit nog 
baie groter. Hoewel die Amerikaners, blykbaar om ekonomiese redes, nie ’n 
ruimtetuig opgesmur het om Halley se komeet in 1986 van naby te gaan 
ondersoek nie, sal hulle die komeet tog met hul bestaande wetenskaplike 
satelliete besmdeer.

Omdat die stert van ’n komeet altyd weg wys van die son af, gebeur dit dat 
die stert die kop volg terwyl die komeet die son nader, en dan ook langer en 
helderder word; maar dat die kop die stert volg terwyl die komeet weer van 
die son wegtrek en dowwer word.

’n Baie interessante ding gebeur terwyl ’n komeet baie vinnig deur sy 
perihelion beweeg. In ’n baie kort tydjie -  soms duur dit net enkele ure soos 
in die geval van die sonskramkomete -  verander die komeetkern heeltemal 
van rigting, en in die mssentyd blaas die son die stof- en gasdeeltjies nog 
altyd weg van hom af. Die gevolg is dat die stert, in plaas daarvan om reguit 
in "die mimte te wys, ’n pragtige boog vorm, soos ’n geboë swaard waarvan 
die lem al breër word na sy punt toe.

Na aanleiding van hierdie beskrywing van hoe ’n komeet “werk”, is dit 
duidelik dat die gas- en stofdeeltjies wat loskom uit die kern van ’n komeet 
om die koma en stert te vorm, vir altyd verlore is vir die kern. Hulle verdwyn 
in die ruimte. Die rede hiervoor is dat die swaartekrag van die kern te swak is 
om hierdie deeltjies bymekaar te hou. Elke keer as ’n komeet kom “kuier" in 
die omgewing van die son, en vir ons ’n mooi “vuurwerkvertoning" kom 
gee, verlaat hy ons omgewing met ’n kleiner massa en minder gas- en 
stofdeeltjies vir sy volgende vertoning.

Dit lyk dus asof die komete in ons sonnestelsel ’n "bedreigde spesie” is, want 
hulle sal nie vir ewig net kan aanhou materie verloor nie.

Daar is ook nog verdere bedreigings vir komete. Saam met die gas- en 
stofdeeltjies wat loskom uit die komeetkern, is daar ook groter stukke, 
naamlik gruisklippies en groter klippe. Hulle is dan los van die kern, maar 
vlieg aanvanklik daarmee saam in die komeetbaan soos ’n swerm voëls. As 
gevolg van die groter aantrekkingskragte van die son en die planete, raak die 
klippies by die kern agter of loop hulle ook vooruit. Hulle is dan vir die kern 
verlore.
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Hou die proses lank genoeg aan, sal die gruisklippies ’n lang uitgerekte 
swerm vorm wat min of meer in die komeet se baan om die son beweeg. Elke 
jaar tussen 4 en 6 Mei, en dan weer op ongeveer 21 Oktober, beweeg die 
aarde, in sy baan om die son, deur die baan van Halley se komeet. Dit gebeur 
so dat daar elke jaar op dié twee datums ’n merkbare toename in die aantal 
verskietende sterre (meteore) waargeneem word, en dat die rigtings waaruit 
hulle die aarde se atmosfeer binnekom ooreenstem met die beweging van 
Halley se komeet. Sterrekundiges noem die Mei-swerm die “Eta Akwariede”, 
omdat hulle uit die rigting van die sterrebeeld Akwarius (die Waterman) 
kom, en die Oktober-swerm die “Orioniede”, omdat hulle uit die rigting van 
die beeld Orion (die Jagter) kom. Onder gunstige omstandighede word daar 
op dié twee tye ongeveer 20 verskietende sterre per uur op enige plek 
waargeneem. Hulle ontstaan as gevolg van klein gruisklippies wat lank 
gelede van Halley se komeet weggebreek het.

Die verlies aan gas- en stofdeeltjies en groter gruisklippe is nie die enigste 
manier waarop komete besig is om tot niet te gaan nie. Op 27  Februarie 1826 
het 'n Duitse sterrekundige, Wilhelm von Biela, ’n sogenoemde kortperiode- 
komeet ontdek wat die naam “Biela se komeet” gekry het. Sy periode was 
ongeveer 6 jaar en 7 maande. Met sy terugkeer na die son in Januarie 1846 
het die komeet, terwyl die sterrekundiges toegekyk het, in twee komete 
verdeel. Dis nie seker of die verdeling van Biela se komeet veroorsaak is deur 
’n interne ontploffing of deur die aantrekkingskrag van die son nie. Toe die 
komete in 1852 weer teruggekeer het, was die twee stukke 2'A miljoen km 
uit mekaar. Met die volgende besoek in 1859 is hulle nie gesien nie, maar die 
baan was by dié geleentheid nie gunstig geleë nie. In 1865, toe die baan wel 
gunstig was, kon geen spoor van die komete gevind word nie, en ook nie 
weer sedertdien nie.

In November 1872 het die verskietende sterre egter een nag feitlik soos reën 
neergesak uit die rigting van die sterrebeeld Andromeda, wat uit dieselfde 
koers gekom het as dié waarlangs Biela se komeet vantevore beweeg het. Dit 
was ’n indrukwekkende vuurwerkvertoning waartydens waamemers meer 
as 10 000 ligstrepe aan die donker hemel getel het.

Sterrekundiges glo dat hierdie verskietende sterre wat elke jaar op ongeveer 
14 November opgemerk word, eintlik deur oorblywende stukkies van Biela 
se komeet veroorsaak word, en daarom staan die verskynsel ook bekend as 
die “Bieliedmeteorreën”.

Biela se komeet het ongetwyfeld tydens sy besoek aan die son in 1846 in
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twee begin opbreek. Dié proses is voortgesit totdat dit vandag as ’n 
uitgestrekte swerm klein stukkies al langs die vorige baan van die komeet om 
die son beweeg. Die enigste tyd wanneer ons nog van die oorbiyfsels van die 
komeet bewus word, is wanneer die aarde in November deur die gebied van 
die vroeëre baan van die komeet beweeg. Dan ondervind ons, onder gunstige 
omstandighede, ’n sterrereën wanneer die oorblywende stukkies van die 
komeet ons atmosfeer binnekom.

Sedert Biela se verdeling is daar al meer as ’n dosyn ander komete 
waargeneem wat in twee stukke verdeel het of heeltemal tot niet gegaan het. 
Daar moes in die verlede al talle komete gewees het wat op hierdie manier tot 
'n geweldadige einde gekom het.

In die lig hiervan kan gevra word hoe dit moontlik is dat daar vandag nog 
hoegenaamd komete in ons sonnestelsel voorkom, aangesien hulle so broos 
is, en nie alleen geleidelik deur die son se bestraling “verdamp" nie, maar ook 
deur sy swaartekrag, en ook dié van planete, in klein stukkies opgebreek’ 
word. As die sonnestelsel werklik so oud is soos sterrekundiges glo, en as die 
komete van die begin af in hul huidige bane om die son beweeg het, moes 
almal lank gelede reeds tot niet gegaan het. Waar kom die huidige komete 
dan vandaan? Ons sal probeer om hierdie tergende vraag in die volgende 
hoofstuk te beantwoord.
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HOOFSTUK SEWE

Waarkom
die komete vandaart ?

Komete is nie vaste, of min of meer onveranderlike liggame soos byvoorbeeld 
planete nie. Hulle massas is baie klein in vergelyking met dié van planete en 
selfs met dié van die maan of die mane van ander planete. Ons het gesien dat 
elke keer wanneer ’n komeet die omgewing van die son kom opsoek, hy van 
sy vaste stowwe en gasse verloor waaruit hy bestaan en dat so ’n komeet soms 
in twee stukke opbreek. Met die oog op die hoë ouderdom van die sonnestelsel, 
is dit dus nie moontlik dat komete, soos hulle vandag waargeneem word, van 
die begin af bestaan nie. Waar kom hulle vandaan?

Een moontlikheid is dat die komete wat ons vandag sien, latere toevoegings tot 
die son se familie kan wees. Ons weet dat die son met sy planete besig is om 
deur die ruimte te beweeg -  al die sterre doen dit. In die ontsaglike ruimtes tus- 
sen die sterre dryf daar plek-plek uitgestrekte wolke wat uit gas en/of stof- 
deeltjies bestaan. Dit kon êrens in die verlede gebeur het dat die son met sy 
gevolg in so’n wolk beland het en ’n aantal komete daaruit geskaak het deur 
hulle met sy swaartekrag mee te sleur.

Behalwe vir die honderde komete wat die afgelope drie eeue lank waargeneem 
is, is daar moontlik duisende wat nie gesien is nie en waarvan sterrekundiges
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FIG 18: DieNederlandse sterrekundige, profJH  
Oort, was in 1961 voorsitter van die Inter- 
nasionale Sterrekundige Vereniging. In die lig 
van die hoë ouderdom van die sonnestelsel en die 

J e it  dat komete na herhaalde besoeke aan dieson  
moet “uitwerk", kon sterrekundiges nie verklaar 
nie waarom daar hoegenaamd nog komete 
waargeneem word as aanvaar word dat hulle 
sedert die ontstaan van die sonnestelsel daar 
was. Oort het in 1950 met die teorie voor ’n dag 
gekom dat daar ’n ontsaglik uitgestrekte wolk 
van kom eetkem e in die ruimte rondswerfop 'n 
afstand van ongeveer een ligjaar van die son. 
Volgens die teorie word die voorraad van sigbare 
komete van tyd tot tyd aangevu/ uit hierdie baie 

doeltreffende ruimtevrieskas.
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nie bewus is nie. Dit sal moeilik wees om te verklaar hoe die son dit reggekry 
het om in 'n kort tydjie vir hom soveel komete bymekaar te maak.

’n Ander gedagte, wat nogal in ’n stadium baie gewild was, is dat komete 
afkomstig is veral van die twee grootste planete, Jupiter en Saturnus, en dat 
hulle deurlopend gebore word wanneer een van die planete met sy uitgestrekte 
atmosfeer, ’n gasbol die ruimte inskiet. Die feit dat elke komeet ’n klein maar 
vaste kern het, en dat die bane van komete is soos waargeneem deur ster- 
rekundiges, pas ongelukkig nie mooi in by so’n teorie nie. Dis jammer, want dit 
sou dalk moontlik kon wees om met behulp van ’n ruimtetuig soos die 
Amerikaanse Voyager, te gaan kyk hoe ’n komeet by Jupiter of by Satumus 
gebore word.

In 1950 het die Nederlandse sterrekundige, JH Oort, met ’n teorie oor die her- 
koms van komete vorendag gekom wat vandag taamlik algemeen aanvaar 
word. Sterrekundiges glo dat die skepping van die sonnestelsel min of meer 
soos volg verloop het:

Aanvanklik was daar ’n baie dun, uitgestrekte gaswolk in die naimte wat ’n 
stadige draaibeweging gehad het. Hierdie gaswolk het onder sy eie aantrek- 
kingskrag begin saamtrek, aanvanklik baie stadig, en soos dit gevorder het, al 
vinniger. Terselfdertyd het dit ook vinniger gedraai en die ronde vorm 
aangeneem. ’n Groot deel van die wolk het uiteindelik ’n digte ronde liggaam 
geword, die oer-son.

Daar het egter in die proses stukke agtergebly wat op hulle eie saamgetrek het 
om die planete en ander vaste liggame in die sonnestelsel te vorm. Heel aan die 
begin, egter, het daar ’n groot aantal (Oort meen dit was baie miljoene) kleiner 
stukkies van die gaswolk agtergebly, ver van waar die son later sou ontstaan. 
Hierdie stukkies het heel mstig in die “buitewyke" van die sonnestelsel hulle 
wye bane om die son deurloop, en die meeste van hulle is vandag nog daar. 
Ons kan hulle nie sien nie, want hulle is ver van die son af, ongeveereen ligjaar 
ver, of een kwart van die afstand na die naaste ster, Alfa Centauri (plaat 4).

Die son se strale is daar ver ontsettend flou, sodat “Oort se kometewolk”, soos 
dit genoem word, net uit ’n klomp bevrore komeetkerne bestaan. Sedert die 
ontstaan van die sonnestelsel word hulle daar bewaar in wat beskou word as 
seker die doeltreffendste “vrieskas” wat ’n mens jou kan bedink.

Die totale massa van Oort se kometewolk word geskat as gelyk aan die massa 
van die aardbol, of ongeveer 1024kg. Dit lyk na ’n baie groot massa, maar dit
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is opgebreek in sowat een miljard of 109stukke wat virelke “oerkomeet” in die 
wolk ’n gemiddelde massa van 1015of een duisend biljoen kg oorlaat. Die 
hoeveelheid sterlig van buite wat deur die kometewolk afgesny word is mini- 
maal, dus is dit glad nie verbasend dat ons heeltemal onbewus daarvan is nie.

Dit gebeur van tyd tot tyd (Oort meen eenmaal elke miljoen jaar is voldoende) 
dat ’n ster naby die wolk verbyvlieg, en die rustige baanbeweging van ’n aantal 
van die komeetkeme in die wolk deur sy aantrekkingskrag versteur. 
Afhangende van snelhede en afstande sal die verbyganger ’n aantal van die 
komeetkeme wegtrek agter hom aan, maar dan ook ’n aantal van hulle bane 
om die son so verander dat hulle daama ’n draai gaan maak naby die son.

Wanneer so’n komeetkern vir die eerste maal van ver af by die son kom draai, 
sal dit byna seker in ’n hiperboliese baan beweeg; met ander woorde dit sal een- 
voudig verder langs die hiperbool beweeg en nooit weer terugkeer nie.

Dit kan egter gebeur dat die komeet, wanneer hy naby die son kom, onder die 
invloed van een van die planete beland, veral een van die grotes, naamlik Ju- 
piter of Satumus. As hy toevallig naby een van hulle verbyvlieg, kan die aan- 
trekkingskrag van die planeet ’n baie groot invloed hê op die verdere baan van 
die komeet, aangesien sy massa soveel kleiner is as dié van die planeet.

Die uitwerking van die aantrekkingskrag kan wees dat dit die komeet laat ver- 
snel. Dit sal beteken dat die komeet die son se omgewing nog vinniger sal ver- 
laat as wat dit daarheen gekom het. So’n komeet keer dan nooit weer temg nie. 
As die omstandighede egter daarvoorgunstig is, sal die aantrekkingskrag van 
die planeet ’n remmende invloed op die komeet hê. As die planeet die komeet 
genoegsaam kan vertraag, sal laasgenoemde ná die eerste verbyvlug in 'n 
elliptiese baan om die son beweeg, en na honderde of duisende jare weer na ons 
omgewing van die sonnestelsel temgkeer. Dit word dan ’n periodiese komeet, 
wat die voorraad van “sigbare” komete weer aanvul.

Vanweë hulle geringe massa is komete se bane nogal gevoelig vir die steurings 
van die planete. Ons sien dit byvoorbeeld in die geval van komeet Halley. Soos 
ons gesien het maak sy baanvlak ’n hoek van 162° (’n mens sou ook kon sê 
18°) met dié van die aarde. Dit beteken dat hy nie juis baie naby aan die groot 
planete, Jupiter en Samrnus kan kom nie.

Tog is daar ’n merkbare invloed deur dié planete op die komeet se beweging. 
Die periode of omloopstyd van Halley se komeet is nie konstant soos dit moet 
wees as hy sy baan om die son sonder steurings gevolg het nie. Die periode
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word gewoonlik aangegee as 76 jaar, maar as gevolg van steurings deur die 
planete kan dit so kort wees as 74,4 jaar. Die periode was ongeveer 79 jaar tus- 
sen sy verskynings in die jare 451 en 530 (tabel 1).

Nog ’n sprekende voorbeeld van ’n komeet waarvan die baan deur steurings 
van Jupiter verander is, is ’n komeet wat in 1770 ontdek is en bekend staan as 
Lexell se komeet. Lexell het die komeet nie ontdek nie, maar het die bereken- 
ings van die baan deurgevoer en aangetoon dat die komeet se baan groot ver- 
anderings ondergaan het deurdat dit in 1767 en weer in 1779 baie naby aan 
die planeet Jupiter gekom het.

Die “ontmoeting” met Jupiter in Mei 1767 het tot gevolg gehad dat die komeet 
Lexell daarná ’n baan gevolg het met ’n periode van slegs 5,6 jaar. Dis juis as 
gevolg van die feit dat die komeet in 1770 so naby aan die aarde verbygevlieg 
het dat dit ontdek is. Trouens dit was die naaste wat ’n komeet nog ooit aan die 
aarde was. Die invloed van die aarde op die komeet by dié geleentheid was dat 
dit sy periode met verskeie dae verander het. Tog was daar geen merkbare 
invloed van die komeet op die aarde se bewegings nie. Dit plaas ’n boonste perk 
op die massa van die komeet. Dit weeg nog miljoene der miljoene ton, maar dis 
baie gering in vergelyking met die massas van die planete.

In 1779, tydens die tweede “ontmoeting" tussen Lexell se komeet en Jupiter, 
was die gevolg dat die komeet ’n groot versnelling in sy beweging ondervind 
het. Party sterrekundiges glo dat die baan daardeur so verander is dat die 
komeet gevolglik 260 jaar nodig het om sy baan te voltooi. Ander sterrekun- 
diges meen aan die anderkant dat die versnelling só groot was dat die komeet 
daarna langs ’n hiperboliese baan heeltemal uit die sonnestelsel verdwyn het 
en dat ons dit nooit weer sal kan waarneem nie. Dit sou dus ’n geval gewees het 
waarin Jupiter ’ n komeet eers “gevang” het, en daarna uitgewerp het uit die son 
se familie.

Ons hoef nie te veel te treur oor die feit dat komete duidelik besig is om tot niet 
te gaan of uit die sonnestelsel te verdwyn nie. Indien Oort se teorie korrek is, 
word hulle getalle gedurig aangevul vanuit die “vrieskas” ver in die buitewyke 
van die sonnestelsel. Daar sal dus altyd “nuwe" komete opdaag om die harte 
van toekomstige aardbewoners te verbly. Die ou bekende komete raak 
uitgewerk en gaan tot niet, of word uitgegooi uit die “familie”. Volgens Oort sal 
daar egter altyd weer “nuwe”, groot komete naby die son hulle draai kom maak 
om sodoende vir aardbewoners een van die indrukwekkendste natuur- 
verskynsels op te tower.
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