
HOOFSTUK AGT

Besondere komete 
van die verlede

Die ontdekking van komete en hulle benamings

Lank gelede is komete amper deur die bank toevallig raakgesien deur mense 
wat met sonsopgang of sonsondergang na die son, of in die nag na die ster- 
rehemel gekyk het. Die komeet moes toe reeds al betreklik helder gewees of ’n 
opvallende stert vertoon het om ontdek te kan word. Vandag word die meeste 
van hulle gevind wanneer hulle nog veel dowwer is, deur persone wat stelsel- 
matig op soek is na komete. Hulle gebruik liefs teleskope met ’n redelik wye 
gesigsveld wat ’n goeie gedeelte van die sterrehemel op ’n keer kan dek.

Die baanvlakke van die helder planete lê almal redelik naby aan dié van die 
aarde (die ekliptika). Daarom sien ons hulle van die aarde af nooit ver van die 
ekliptika nie. Die ringgebied rondom die sterrehemel wat 9° weerskante van die 
ekliptika dek, word genoem die Diereriem (Sodiak). Dit word so genoem omdat 
die twaalf sterrebeelde waarin die Diereriem in twaalf dele verdeel word, omt- 
rent almal lewende wesens, hoofsaaklik diere, voorstel. In die sterrekunde van 
lank gelede -  en in die Astrologie tot op die hede -  speel die Diereriem ’n groot 
rol, omdat mense gemerk het dat die planete nooit buitekant die gebied van die 
Diereriem dwaal nie. Daarteenoor het hulle baie lank gelede reeds gemerk dat 
komete dikwels in gebiede van die sterrehemel verskyn wat baie ver van die
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Diereriem geleë is. Toe dit geblyk het dat die baanvlakke van komete enige 
moontlike hoek met die ekliptika kan maak, was dit maklik om in te sien 
waarom komete in hierdie opsig van planete verskil.

Sommige ontdekkings van komete word ook gemaak op fotografiese opnames 
van dele van die sterrehemel. Sulke ontdekkings is heeltemal toevallig omdat 
die opnames gewoonlik vir ander doele gemaak word. ’n Komeet wat op dié 
manier ontdek word kan maklik “verlore" raak onder die duisende sterre as die 
waarneming nie betyds opgevolg word nie. ’n Komeet wat een nag op ’n 
bepaalde plek sit, sal die volgende nag na ’n heeltemal ander sterreveld uitwyk, 
en sterrekundiges weet hoe moeilik dit is om dan te besluit waar om daarvoor 
te gaan soek.

’n Nuut-ontdekte komeet kry voorlopig die naam van sy ontdekker. So praat 
ons van Donati se komeet of komeet Donati (fig 19), omdat die Italianer Donati 
die komeet in 1858 ontdek het. Soms word ’n komeet deur meer as een persoon

FIG 19: Hierdie tekening van Donati se kom eet (1858 VI) -  een van die helderste 
kom ete wat ooitgesien is -  toon ’n baie helder stofstert en twee veel dowwer reguit

gassterte.
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FIG 20: Komeet Arend-Roland (1957III) is uit dieLick-sterrewag op Mount Hamil- 
ton, Kalifomië, V.S.A. afgeneem. D ittoondietru-stertw atbyhierdiekom eetsoopval- 
lend was. Ditlyk asofd ie koma, naas sygewone stertw atw egvan dieson afwys, ook 
'n Jyn, dun stert presies in die rigting van die son uitskiet. Op die oorspronklike fo to  
lyk dit byna net so lank soos die regte stert. Dit isgevorm deur deeltjies uit die koma 
wat in die baanvlak agtergelaat is soos die kom eet voortbeweeg. Wanneer die aarde 
hom dan min ofm eer in daardie baanvlak bevind kan die tru-stertgesien word. Dié 
stert is egter 'n optiese illusie en is nie werklik na die songerig nie. (Foto: Lick-ster-

rewag)
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ontdek, en dan bestaan sy voorlopige naam uit twee of selfs drie dele. In 1956 
het die twee Belgiese sterrekundiges, Arend en Roland, 'n komeet ontdek, en 
dit het die naam gekry van komeet Arend-Roland (fig 20 en plaat 8).

Daar is gevalle van komete -  Halley se komeet is die beroemdste een -  wat ver- 
noem is na ’n persoon wat later iets opspraakwekkends in verband met die 
besondere komeet vasgestel het. Die komeet het Halley se naam gekry, soos 
ons reeds gesien het in hoofstuk 3, omdat hy vasgestel het dat die komeet ’n 
periodieke verskynsel is, en laasgenoemde se terugkeer in 1758 lank vooruit 
voorspel het. Net so praat ons van Encke se komeet (sien (b) later), hoewel dit 
lank voor sy tyd ontdek is.

Dit het vir sterrekundiges mettertyd egter onprakties geword om ’n komeet vol- 
gens die van van sy ontdekker(s) te identifiseer. Wat sal hulle te doen staan as 
die Suid-Afrikaanse komeetjagter, JC Bennett, ontdekker word van meeras een 
komeet? Of in die geval van die Japanner, Honda, wat al ’n dosyn komete 
ontdek het?

Sterrekundiges het toe ’n tweede voorlopige benaming vir komete ingestel: dit 
bestaan uit die jaartal waarin die komeet ontdek is, gevolg deur ’n kleinletter 
van die alfabet wat die volgorde van die ontdekkings in die betrokke jaar reflek- 
teer. So, byvoorbeeld, was Ikeya se komeet van 1963 bekend as komeet 
1963a, omdat dit die eerste komeet was wat in 1963 ontdek is.

Ook hierdie metode van naamgewing vir komete is egter nie die finale een nie. 
’n Komeet kry vandag uiteindelik die naam van die jaartal waarin hy deur sy 
perihelion gaan, gevolg deur die Romeinse syfer wat die volgorde van die 
periheliondeurgange vir daardie jaar weerspieël. Let op, die jaar van die 
ontdekking van ’n komeet mag verskil van die jaar waarin hy sy perihelion 
bereik.

Dit duur ’n paar jaar om oor die juiste volgorde van die periheliondeurgange te 
besluit, met die gevolg dat die finale name van komete vir ’n bepaalde jaar eers 
’n paar jaar ná die tydgegee kan word. Ikeya se komeet van 1963, of komeet 
1963a, het uiteindelik komeet 1963 I geword, omdat dit ook latergeblyk het 
dat dit die eerste komeet was wat, sover bekend, sy perihelion gedurende 1963 
bereik het.

Soms word daar ’n hoofletter P vooraan die naam van ’n komeet gevoeg. Dit 
gebeur in gevalle waar dit seker is dat die komeet ’n elliptiese baan volg en der- 
halwe periodiek verskyn. So verwys sommige boeke ook na komeet Halley as 
komeet P/Halley.
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(a) Die ster van Betlehem

Die beroemdste van alle verskynsels aan die sterrehemel is seker die ster van 
Betlehem. Ons lees daarvan in die Bybel in Matt. 2:

Jesus is in Betlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na 
Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jemsalem aangekom en 
gevra: “Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien 
opkom en ons het gekom om aan Hom hulde te bewys”.

Koning Herodes was natuurlik baie ontsteld toe hy hoor van die "koning van 
die Jode’’ wat gebore is, en het die priesters en die skrifgeleerders uitgevra oor 
die plek waar die Christus gebore sou word. Hulle het na aanleiding van die 
voorspelling van die profeet Miga geantwoord het dat Hy uit Betlehem in Judea 
sou kom.

Herodes het die sterrekykers stilletjies laat roep en hulle gevra om ondersoek te 
gaan instel, en dan aan hom verslag te kom doen. Hy het voorgegee dat hy 
graag self wou heengaan om aan die Kindjie eer te betoon.

Hulle het die koning aangehoor en toe vertrek. Mattheús vertel dan verder:
en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat ditgaan staan het 
bo die plek waar die Kindjie was. Toe hulle die ster sien was hulle baie bly.

Hulle het die vertrekbinnegegaan, die geskenke vir die Kindjie uit hul reissakke 
gehaal en eer aan Hom bewys.

Die bekende Italiaanse skilder, Giotto di Bondone, het in die 14de eeu ’n 
beroemde skildery in die Arena-kapel in Padua hiervan gemaak (plaat 7). Dit 
dra die naam “Die aanbidding van die Wyse Manne uit die Ooste” (Magi). Bo- 
kant die afdak waaronder Maria haar bevind, het Giotto ’n komeet met ’n hel- 
der kop en ’n baie realistiese stert afgebeeld. Mense reken dit was hoe die skil- 
der Halley se komeet onthou het en in die jaar 1301 gesien het. Indien dit so is, 
is dit die derde oudste afbeelding van Halley se komeet waarvan ons met 
sekerheid weet. Die afbeeldings in die Kroniek van Nuremberg (fig 1) en op die 
Bayeux-tapisserie (fig 2) is ouer.

Die Europeërs wat ’n ruimtetuig opgestuur het om Halley se komeet van naby 
te gaan bestudeer, het die tuig die heel gepaste naam “Giotto” gegee. Dele daar- 
van is in Engeland gebou, en dit is op 10 Julie 1985 gelanseer. Op 13 Maart 
1986 sal die ruimtetuig binne 1 000 km van die kern van Halley se komeet 
verbyvlieg. Dit sal dan op ’n afstand van 150 miljoen km van die aarde en 133
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miljoen km van die son af wees. Dit sal so naby die komeet kom dat die vrees 
bestaan dat die tuig beskadig of selfs vernietig sal word as gevolg van botsings 
met komeetdeeltjies.

’n Baie tergende vraag wat tot vandag toe nog nie bevredigend beantwoord 
kon word nie is: Wat presies was die ster van Betlehem? Sterrekykers in die 
Ooste is deur middel van die ster bewus gemaak van die geboorte van die Kon- 
ing van die Jode. Hulle het dit later met blydskap herken, en dit het hulle gelei 
na die huis waar die Kindjie was.

As dit ’n komeet was, soos Giotto en andere gedink het, is dit moeilik om te be- 
gryp hoe die sterrekykers dit kon herken toe hulle dit maande daarná weer 
gesien het. ’n Komeet verander gedurig van posisie onder die sterre, en sy 
voorkoms wissel van nag tot nag. Verder is dit bekend dat die verskyning van 
’n komeet in die ou dae ’n ramp aangekondig het, en nie ’n vreugdevolle 
gebeurtenis soos die geboorte van ’n koning nie. Bowendien was Halley se 
komeet sigbaar in die jaar 12 vC, en geleerdes bereken dat Jesus nie vroeër as 
7 vC gebore is nie. Daar was ook nie ’n ander helder komeet in daardie jare sig- 
baar sover ons weet nie.

Daar is mense wat vandag die moontlikheid dat die Mattheiis-evangelie na 
Halley se komeet verwys, nie verwerp nie. Hulle aanvaar dat die komeet in 12 
vC sigbaar was en dat Jesus in ongeveer 6 vC in Betlehem gebore is. Hulle meen 
dat, toe die Evangelie van Mattheíis te boek gestel is, dit reeds ’n lang tyd ná die 
gebeurtenisse plaasgevind het. Die oorlewering het hulle gelyktydig geplaas, 
en het hulle met mekaar in verbandgebring. Sulke Bybelverklaarders meen dat 
die mooi storie eenvoudig net so in die Evangelie opgeneem is. Mense wat die 
waarheid van die Skrif aanvaar, sal natuurlik so ’n uitleg verwerp.

Die verklaring van Betlehem se ster wat vandag nogal die meeste aanhang 
geniet, is dat dit nie ’ n enkele ster was nie, maar die skynbare sameloop aan die 
hemel van die drie helder planete, Mars, Jupiter en Saturnus. ’n Soortgelyke 
gebeurtenis het plaasgevind in 7 vC in die sterrebeeld Pisces (die Visse). Oor ’n 
tydperk het die drie planete aand na aand digter na melcaar geskuif totdat hulle 
naderhand ’n klein helder driehoekie van planete gevorm het. Daar word gesê 
dat dieselfde drie planete eeue tevore ook so digby mekaar in dieselfde ster- 
rebeeld geleë was toe Moses gebore is.
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(b) Encke se komeet

In 1818 het die Duitse sterrekundige, Johann Franz Encke, vasgestel dat die 
dowwe komete wat in 1786, 1795, 1805 en 1818 waargeneem is, in 
werklikheid een en dieselfde komeet was. Ná Halley s ’n was dit die tweede 
komeet waarvoor bewys gelewer is dat dit in 'n elliptiese baan om die son 
beweeg, en dus ook ’n vaste omloopstyd of -periode het. Teenoor die periode 
van 76 jaar wat Halley se komeet het, het Encke se komeet ’n periode van net 
3 jaar en 4 maande. Dit is die kortste bekende periode vir ’n komeet. Teenoor 
die 29 deurgange deur perihelion wat Halley se komeet ondergaan het (waar- 
van ons weet), het Encke se komeet sowat 60 op sy kerfstok.

Encke het vasgestel dat sy komeet met elke terugkeer sowat 2 V2 uur te vroeg 
deur sy perihelion gaan. Dit beteken dat die baan stadig besig is om te krimp. 
Hy het dit probeer verklaar deur te sê dat die komeet êrens in sy baan 
weerstand ondervind. Die baan is egter betreklik klein, die komeet gaan draai 
duskant Jupiter, en sy perihelion lê binne die aarde se baan -  g'n ander liggame 
wat in die gebied beweeg verraai so ’n weerstandsmedium nie.

Die oorsaak van die geleidelike verandering in die periode van Encke se 
komeet, is die draaibeweging van die kern. Wanneer die son die kern verwarm, 
werk die yse en stofdeeltjies wat verdamp soos ’n spuitmotor op klein skaal. 
Afhangende van die rigting waarin dit draai, sal die uitwerking hiervan wees 
dat die baan van die komeet krimp of groei, dit wil sê die periode sal korter of 
langer word. Plaat 5 verduidelik hoe die draairigting van die komeetkern sy 
beweging venraag. Die kern is nie rond nie en beweeg in die voorstelling van 
onder na bo in geheel. Die sonstrale val van links daarop, terwyl die kern 
kloksgewys draai. Dié deel van die kern wat na die son gekeer is, ontvang 
sonstrale aan daardie kant, wat veroorsaak dat die buitelaag opkook soos 
aangedui deur die pyltjies.

Die opkokery sal aanhou ook wanneer dié betrokke oppervlak van die kern van 
die son af wegdraai, byvoorbeeld na die voorkant (plaat 5). Dit veroorsaak ’n 
remkrag op die voorwaartse beweging van die kern, byna soos die remkrag wat 
gebruik word om ’n straalvliegtuig op ’n aanloopbaan tot stilstand te bring.

Die vertraging in die beweging van die komeet beteken dat die baan om die son 
geleidelik kleiner word en dat die komeet se omloopstyd of periode, P, steeds 
korter word. Dit is skynbaar wat besig is om baie stadig met Encke se komeet 
te gebeur.
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Met die omgekeerde draairigting van die kern, dit wil sê anti-kloksgewys, en 
met die bewegingsrigting van die kern en die rigting van die sonstrale dieselfde 
as hierbo, sal die spuitmotoraksie van die verdamping van yse in die kern, neig 
om in die rigting van die kern se beweging te werk. In so ’n geval word die kern 
geleidelik daardeur versnel, en sy baan vergroot. Dit beteken dat sy periode 
verleng, en die komeet sal elke keer ’n bietjie later by sy perihelion aankom.

Let op dat ’n ander wet in die geval van baanbewegings in die ruimte geld as 
dié waaraan ons gewoond is; as ’n komeet (of planeet) gerem word, kom dit 
steeds vroeër by die perihelion aan, en as dit versnel word, kom dit later daar 
aan!

(c) Donati se komeet (1858 VI)

Die Italiaanse sterrekundige, Giovanni Donati, het hierdie komeet op 2 Junie 
1858 as ’n dowwe newelagtigheid ontdek. Dit het ontwikkel en een van die 
mooiste skouspele van sy soort geword. Namate die komeet die son genader 
het, het sy stert gegroei tot ’n lengte van 70 miljoen km -  byna die helfte van 
die afstand tussen die son en die aarde. Op ou tekeninge van Donati se komeet 
-  komete is toe nog nie gefotografeer nie -  word meer as een stert getoon. Op 
een van hulle is daar ’n indrukwekkende breë geboë stert, en daarby twee baie 
fyner sterte wat reguit vanuit die kop loop. Soos in hoofstuk 6 verduidelik, was 
hierdie nilcs anders as die geboë stofstert en reguit gassterte nie. Die stofstert 
het ’n gelerige kleur omdat ’n mens sonlig sien wat weerkaats word. Dit ver- 
toon meer egalig as die blouerige gasstert (fig 19).

(d) Tebbutt se komeet (1 8 6 1 II)

Hierdie komeet word deur sommige sterrekundiges bestempel as die helderste 
en indrukwekkendste komeet van alle tye. Dit is deur John Tebbutt van 
Windsor in Nieu-Suid-Wallis, Australië op 13 Mei 1861 ontdek.

Die kop van T ebbutt se komeet het na ’ n paar weke so helder geword dat mense 
dit net voor opkoms aangesien het vir die opkomende maan. Die stert het aan- 
vanklik gegroei en in ’n stadium oor ’n hoek van 120° aan die hemel gestrek. 
Sy werklike maksimum lengte was ongeveer 50 miljoen km. ’n Duitse ster- 
rekundige, Johannes Schmidt, wat die komeet in Athene waargeneem het, 
praat van “’n groot rokende vuurmassa wat in die luggehang het”, en wat in 
'n stadium skaduwees gegooi het. Toe die aarde op 28 en 29 Junie 1861 deur 
die komeet se stert beweeg het, het dit ’n eienaardige effek op die sonliggehad. 
Ongetwyfeld is dit veroorsaak deur die wolk van stofdeeltjies in die stert waar- 
deur die aarde beweeg het.
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(e) Komeet Arend-Roland (1 9 5 7 III)

Omdat komeet Arend-Roland die agtste komeet was wat gedurende 1956 
gevind is, was sy voorlopige naam “1956h". Nadat al die bane van die 
komete vir 1957 bereken is, het dit geblyk dat dié komeet derde in die ry was 
om gedurende 1957 sy perihelion te bereik, vandaar dus sy finale benaming, 
1 9 5 7 III.

In ’n geval soos hierdie waarin die komeet om ’n besondere rede die aandag 
trek, word die eerste naam, nl. dié met die naam van die ontdekker in die 
algemeen behou. Gedurende April en Mei 1957, was komeet Arend-Roland 
sigbaar met die blote oog, maar nie juis buitengewoon helder nie. Dit het die 
aandag so’n bietjie getrek omdat dit verskeie kere skielik opgehelder het.

Gedurende die laaste twee weke van April 1957, het dit egter uit die 
aandskemer beweeg. Dit het toe geblyk dat die komeet naas ’n pragtige 
normale stert wat oor 30° strek, ook ’n dun, reguit stert het wat skynbaar in 
’n teenoorgestelde rigting na die son toe wys. So ’n “trustert” -  die Engelse 
praat van ’n “anti-tail” -  word selde by helder komete gesien, maar hierdie 
een by komeet Arend-Roland, was die opvallendste een bekend.

Ons het verduidelik hoe ’n komeet se stert ontstaan wanneer die son met sy 
strale komeetstof van hom af wegblaas. Dit is dus onmoontlik vir ’n komeet 
om ’n stert te hê wat werklik na die son toe wys. Arend-Roland se trustert 
was oëverblindery. Dié komeet het in die geboë deel van sy baan om die son 
van sy stof en ander deeltjies in ’n vlak uitgestrooi. In daardie stadium het 
ons vir ’n rukkie van die kant af na die vlak gekyk, wat dit vir ons ’n 
speerpunt laat lyk het wat na die son gerig was (fig 20).

(f) Komeet Ikeya-Seki (1965 VIII)

Onder die honderde komete wat die afgelope paar eeue waargeneem is en 
waarvan die bane bereken is, is daar ’n klein groepie wat bekend staan as 
“sonskramkomete". Hulle bane is geweldig langwerpig, hulle omlooptye of 
periodes beloop honderde jare en hulle perihelionafstande is so klein dat hulle 
skrams by die son verbyvlieg -  vandaar die naam “sonskramkomete”. Party 
van hulle het so naby aan die son kom draai dat hulle eintlik deur die son se 
atmosfeer beweeg het.

Hoewel hulle die naby deel van hulle bane baie vinnig deurloop het, is hulle 
vanweë die geringe afstand van die son af meer genadeloos bestraal as ander 
komete wat nooit so naby daaraan gekom het nie. Die gevolg is dat hulle
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lang sterte kon ontwikkel. Een so ’n komeet, die helderste wat in hierdie eeu 
verskyn het, en een wat onder die helderste komete van alle tye getel word, 
was die komeet Ikeya-Seki, ook bekend as 1965 VIII, omdat hy gedurende 
1965 die agtste komeet was om sy perihelion te bereik (fig 21).

Vroeg in die móre van 18 September 1965, het twee Japannese amateur-ster- 
rekundiges, K. Ikeya en T. Seki, onafhanklik van mekaar en feitlik gelyk- 
tydig, ’n dowwe kolletjie aan die hemel ontdek, wat Seki beskryf het as: 
"soos ’n straatligop 'n mistige aand”.

Kaoru Ikeya se belangstelling in die sterrehemel het begin toe hy nog maar 
ses jaar oud was. Hy het heelwat gelees oor sterrekunde en op 13-jarige 
ouderdom het hy besluit om sy eie teleskoop te bou. Dit het goed gegaan met 
die Ikeya-familie, en sy vader het ’n suksesvolle besigheid gehad. Die familie 
het egter terugslae begin ondervind en Kaoru se vader het begin drink. Sy 
ma moes gaan werk, en hy self moes die skool verlaat om geld te gaan 
verdien.

Selfs toe die familie so swaar gekry het, het Kaoru sy belangstelling in die 
sterrekunde behou, en elke dag vroeg opgestaan om ’n spieël vir sy eie 
teleskoop te slyp en ook om die ander dele te maak. Toe hy agtien was, was 
die teleskoop voltooi. Dit het hom altesame 20 dollar gekos. Daarmee het hy 
soggens tussen drie- en vyfuur, voor hy werk toe moes gaan, die sterrehemel 
geíynkam, op soek na komete. Sy ideaal was om ’n komeet te ontdek wat 
Ikeya genoem sou word. Dit sou die familienaam, waaroor sy pa soveel 
skande gebring het, in ere herstel.

Gedurende die nag van 2 Januarie 1963 het Kaoru aan die oostelike hemel ’n 
dowwe voorwerp met sy teleskoop opgemerk, en gou vasgestel dat daar nie 
’n ster of newel op daardie plek is nie. Die volgende dag het hy sy ontdekking 
bekend gemaak aan die sterrekundiges van die Tokio-sterrewag. Hulle het

f\ FIG 21: Komeet Ikeya-Seki (1965 VIII) wat deur Jerom e Loomis by die Sacramento 
Peak-sterrewag in die westelike VSA qfgeneem is, ressorteer onder die sonskramko- 
mete. Dit is komete wat sulke klein perihelionqfstande het dat hullejeitlik deur die son 
se atmosfeerbeweeg. Hulle ontwikkel derhalwegewoonlik baie langsterte, en as hulle 
gunstiggeplaas is -  soos in diegeval van Ikeya-S eki-m aak hulle ’n indrukwekkende 
vertoning. Die stert is ejfensgeboë waar dit helder is, m aar sw aai meer by sy punt 
waar dit reeds taamlik dojis. Die ligstreep onder oor diejoto is die ligbaan van ’n hel- 
der meteoor wat tydens die opname oor die sterreveld beweeg het. (Foto,- Sacramento

Peak -sterrewag)
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vasgestel dat dit ’n nuwe komeet was, wat toe die naam “komeet Ikeya” 
gekry het.

Vir die 19-jarige Kaoru was dit soos ’n droom wat waar geword het. Hy het 
egter nie op sy louere gaan rus nie. Hy het sy soektog na komete voortgesit 
en in 1964 ’n tweede ontdek. En toe volg sy belangrikste ontdekking, die 
komeet Ikeya-Seki, in September 1965.

Aanvanklik was daar niks opvallends omtrent dié komeet nie, maar toe die 
baan bereken word, is voorspel dat hy op 21 Oktober 1965 sy perihelion sou 
bereik, en dat hy tot die uitsonderlike klas van sonskramkomete behoort. 
Trouens party mense het voorspel dat die komeet met die son sou bots, wat 
natuurlik die komeet se einde sou meebring. Gelukkig het Ikeya-Seki op ’n 
afstand van 480 000 km bokant die son se oppervlak verby getrek teen ’n 
spoed van sowat ’n miljoen km per uur.

Later het dit geblyk dat die baan van komeet Ikeya-Seki baie ooreenkom met 
dié van die sonskramkomeet 1882 II, en dat daar net soos in laasgenoemde 
se geval kleiner stukke daarvan weggebreek het.

Die komeet was baie helder toe hy so naby aan die son geleë was, maar is 
natuurlik heeltemal in die skadu gestel deur die sonskyn self. Hoe verder die 
komeet van die son af weg getrek het, hoe meer indrukwekkend het dit 
geword om te aanskou. ’n Week ná perihelion was die stert sigbaar oor ’n 
boog van 45° aan die hemel, en die werklike lengte daarvan was omtrent 
200 miljoen km. Hierna het die komeet vinnig dowwer en die stert al korter 
geword, totdat dit vroeg in 1966 heeltemal verdwyn het. Die nukleus van 
komeet Ikeya-Seki het kort ná perihelion in minstens drie stukke opgebreek 
wat moontlik oor 800 of 900 jaar as afsonderlike komete na die son sal 
terugkeer (fig 21).

(g) Komeet Kohoutek (1973 XII)

Op 7 Maart 1973 het die Tseggiese sterrekundige, dr Lubos Kohoutek, 
werksaam by die Hamburgse sterrewag in Duitsland, sy tweede komeet 
binne ’n week ontdek. Dit was in daardie stadium net ’n dowwe vlekkie op 'n 
fotografiese plaat van ’n deel van die sterrehemel. Ná ’n paar verdere 
waarnemings is die baan bereken en het dit geblyk dat die komeet nog byna 
700 miljoen km vanaf die son was, effens nader as die planeet Jupiter.

Die aanduidings was verder dat die komeet in ’n baie langwerpige baan
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vanuit die dieptes van die ruimte op pad was, en dat hy sy perihelion 9'A 
maande later op ’n afstand van ongeveer 15 miljoen km van die son af sou 
bereik. Die kanse was dus goed dat Kohoutek se komeet een van die grotes 
van die eeu sou word.

Op grond van sekere voorspellings, het die media oor die wêreld heen ’n 
komeetkoors aan die gang gesit. Afgesien van die verkoop van Kohoutek- 
hempies, het reisgeselskappe komeettoere per skip en vliegtuig beplan na 
plekke van waar die komeet onbelemmerd gesien sou kon word. Die komeet 
sou perihelion op 28 Desember 1973 bereik, en veral daarná sou hy in al sy 
glorie aan die aandhemel bewonder kon word. Vir diegene wat “die skouspel 
van die eeu” verwag het, sou daar ’n groot teleurstelling wees. Komeet 
Kohoutek het nooit helder genoeg geword om enigsins indrukwekkend te 
wees nie, behalwe vir die bemanning van die Amerikaanse ruimtestasie, 
Skylab, wat tekeninge daarvan gemaak het.

Vir wetenskaplikes was dit eintlik ’n groot sukses. Hulle kon betyds beplan 
om die komeet van die grond af waar te neem, asook vanuit die ruimtetuie 
Mariner 10 en Skylab. Geïoniseerde waterstofmolekules is vir die eerste keer 
in hierdie komeet gevind, benewens enkele verbindings van koolstof, 
waterstof, stikstof, suurstof en swawel. Nege metale, waarvan yster een was, 
is ook daarin gevind.

(h) Bennett se komeet (1 9 7 0 II)

Professionele sterrekundiges kan onmoontlik elke oomblik van die nag die 
hele sterrehemel dophou. Daarom gebeur dit so dikwels dat onverwagse 
verskynings aan die hemel deur amateurs vir die eerste maal raakgesien 
word. So het dit gebeur dat mnr JC Bennett van Pretoria, veteraan-komeet- 
soeker, op 28 Desember 1969 ’n dowwe vlekkie aan die ver suidelike hemel 
ontdek het (fig 22). Niemand het verwag dat hierdie stadig bewegende 
kolletjie binne sowat drie maande sou ontwikkel tct een van die helderste 
komete van die eeu nie, met die gevolg dat mense dit sou vergelyk met 
Donati se komeet van 1858 en metHalley s ’nvan 1910.

Gedurende Maart en April 1970 is Bennett se komeet deur sterrekundiges 
van oor die hele wêreld gefotografeer en daar is daarna verwys as “die groot 
komeet van 1970” (fig 23 en 24).

Dié komeet het sy perihelion op 20 Maart 1970 bereik en was in daardie 
stadium op ’n afstand van ongeveer 81 miljoen km van die aarde af. Veral
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treffend was besonderhede in die kop en in die stert van Bennett se komeet, 
wat te voorskyn gekom het toe dit met kragtige teleskope afgeneem is. Die 
komeet het soos alle ander komete dowwer geword namate hy verder van 
die son af beweeg het, en is vir die laaste keer waargeneem op 27 Februarie 
1971 toe hy ongeveer 750 miljoen km van die son af was.

Op 1 en 3 April 1970 is daar deur middel van die Amerikaanse satelliet 
OGO-5 ontdek dat die komeet se kop ’n reuse-omhulsel van waterstofgas 
gehad het met ’n deursnee van 13 miljoen km. Hierdie verskynsel kon net 
van buite die atmosfeer waargeneem word. Hoe ’n komeetkern van enkele 
kilometer in deursnee so ’n reuse-omhulsel van waterstof kan voortbring en 
met hom kan saamvoer is moeilik om te verklaar. Waarnemings wat by talle 
sterrewagte oor die wêreld van Bennett se komeet gemaak is, dui daarop dat 
hy ’n elliptiese baan om die son volg, en oor ongeveer 1 700 jaar weer sal 
terugkeer. Intussen gaan dié komeet meer as 8 keer so ver van die son draai 
as Halley se komeet. Vir ons lyk hierdie periode van Bennett se komeet lank, 
maar onder die helder komete word dit geklassifiseer as een van die kortere 
periodes.

<(] FIG 22: H ierdietw eebladsyeuitdienotaboek vanmnrJ.C. BennettvanPretoriabes- 
kryfw at gebeur wanneer ’n sterrekundige ’n nuwe kom eet ontdek. Op 28  Desember 
1969, omstreeks 2  lh35, het hy ’n klein diffuse voorwerp aan die versuidelike hemel 
raakgesien. Hy het geskat dat dit van ’n 8,5  m-stergrootte is, ongeveer sewe keer 
dowwer as die dofste ster wat ’n mens met die blote oog kan sien. Ongeveer tienuur die 
aand het hy begin telefoneer na ander sterrewagte in die land. Eers het hy dr Thack- 
eray se huis by die Radcliffe-sterrewag, wat destyds op Klapperkop buite Pretoria 
was, geskakel. Daar wasgeen antwoord nie. By dieRepubliek-sterrewagin Johannes- 
burg kon hy ook geen antwoord kry nie, en ook nie by die satellietstasie by 
Olifantsfontein nie. Om ongeveer22h25 het hy die besonderhede van sy nuwe ontdek - 
king telejonies aan drFeast, destyds hoofassistent, verstrek en verneem dat dr T(hac- 
'keray), die hoof, na 23h00 tuis so wees. Dr Thackeray het mnrBennett om 23h30 
teruggeskakel en mnr Bennett aangeraai om 'n telegram oor sy ontdekking aan die 
Smithsonian Astrophysical Observatory (SA 0) in die VSA te stuur. Regs kan die tele- 
gram gesien word wat mnr Bennett dieselfde nag om 23h50 gestuur het, m etgege- 
wens oor die helderheid en die posisie van die voorwerp, en dat hy vermoed dat dit 
stadig in die rigting van die son beweeg. Links onder het hy aangeteken dat hy die 
voorwerpgevindhetna ’nsoektogvan ongeveer 1 5 minute. M nrBennetthetbereken 
dat die totale tyd wat hy in 1966-68 by sy teleskoop op soek na kom ete deurgebring

het, 333 uur beloop het!

77



«5 ,

O. ^  fe;§.̂ > o* Js
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HOOFSTUK NEGE

Watkanonsvan 
Halley se komeet 
in 1986 verwag?

Sterrekundiges het reeds in die verlede die bal ver misgeslaan wanneer hulle 
dit gewaag het om die helderheid van komete vooruit te voorspel. Ons het dit 
gesien in die geval van komeet Kohoutek (1973 XII), wat op ’n groot 
teleurstelling uitgeloop het. Dit gebeur ook dat komete ons verras deur 
helderder te vertoon as wat verwag word, soos gebeur het in komeet West se 
geval in 1976. Sulke gevalle maak kenners deesdae uiters versigtig.

Hoewel voorspellers tot vandag toe nie almal saamstem nie, is hulle dit almal 
eens dat Halley se komeet in 1986 glad nie so indrukwekkend gaan vertoon 
soos in 1910 nie. Teenoor enkele voorspellers wat 'n baie donker prentjie in 
hierdie verband voorhou, is daar ander wat sê dat die komeet nie so ’n swak 
vertoning gaan lewer nie; trouens hulle kan beskiyf word as “versigtig 
optimisties”.

Van die belangrikste omstandighede wat die vertoning van Halley se komeet 
in 1985/6 gaan beïnvloed, is:

a) sy afstand van die son. Hoe nader hy aan die son is, hoe vinniger kook 
die gasse en stofdeeltjies van sy kern se oppervlak weg, hoe groter is sy
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koma en hoe langer sy stert, hoe meer sonlig word gereflekteer, en dus hoe 
meer “vuurwerk" kan verwag word.

b) sy afstand van die aarde. Hoe nader ons op ’n gegewe oomblik aan die 
komeet is, hoe indrukwekkender sal hy vertoon.

c) die agtergrond waarteen ons na die komeet kyk. Indien die komeet aan 
die naghemel, ver van die son, geplaas is, sal die agtergrond gunstig vir ’n 
indrukwekkende vertoning wees.

d) die stand van die maan. Met volmaan is daar soveel lig dwarsdeur die 
nag dat die komeet nie tot sy reg sal kan kom nie. Die beste tye om na die 
komeet te kyk sal wees tydens en om nuwemaan.

Dit is nou moontlik om al vier die omstandighede wat hierbo genoem is vir 
elkeen van die dae van komeet Halley se aanstaande besoek haarfyn vooraf 
te bereken. Daar is ’n mate van onsekerheid oor die intensiteit van die son se 
bestraling van die komeet se kern. Benewens die gewone sonstrale -  wat 
deurentyd nogal redelik konstant bly -  is daar van tyd tot tyd uitbarstings op 
dele van die son wat strome van hoë-spoed gelaaide gasdeeltjies uitstuur in 
sekere rigtings in die ruimte, naamlik die sogenoemde “sonwind". Tref dié 
“wind" ’n komeetkem, kan dit ’n onverwagte opflikkering veroorsaak.

Die vlak waarin komeet Halley sy baan om die son deurloop maak ’n hoek 
van 162° (of 18°) met die aarde se baanvlak. Soos ons in hoofstuk 4 gesien 
het, sal die komeet vir byna vier maande van sy periode van 76 jaar -  dit wil 
sê vanaf November 1985 tot in Maart 1986 -  bokant of aan die noordekant 
van die aarde se baan wees. Vóór die tyd en daarná bevind hy hom aan die 
suidekant -  ons kant -  van die aarde se baanvlak.

Wanneer die komeet sy perihelion op 9 Febmarie 1986 bereik en dus sy 
intenste bestraling van die son sal kry, sal die aarde omtrent net mooi aan die 
teenoorgestelde kant van die son sit. In so ’n posisie is toestande baie 
ongunstig, en daarom het mense voorspel dat die komeet hierdie keer so 
swak sal vertoon. (In 1910 was die aarde en die komeet aan dieselfde kant 
van die son toe die komeet naby sy perihelion was, en dit was baie 
gunstiger.)

Omrede die komeet en die aarde in teenoorgestelde rigtings om die son 
beweeg, gebeur dit twee maal dat ons redelik naby aan mekaar verbybeweeg, 
al is die komeet nie tydens een van die twee geleenthede op sy helderste nie.
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ls-ï̂  V-
o g
■?o
&_o

vOrq
o
tZ

83



Op 27 November 1985 beweeg die twee liggame vir die eerste keer by 
mekaar verby. Dit is 2'h maande vóór perihelion, en dan is die komeet 
ongeveer 90 miljoen km van die aarde af. Op 11 April 1986 gaan hulle weer 
bymekaar verby. Dis hierdie keer egter net ongeveer twee maande ná 
perihelion, en die afstand is nou sowat 60 miljoen km. As gevolg van dié 
syfers is dit duidelik dat die kanse vir ’n mooi vertoning in April 1986 
heelwat gunstiger is as aan die einde van November 1985. Boonop sal die 
komeet in April reeds weer suid van die aarde se baanvlak wees, en dus 
gunstiger geplaas vir ons wat in die suidelike halfrond woon (plaat 1 en 
figure 25 en 26).

Die Amerikaner, John E. Bortle, voorspel dat iemand vroeg in Desember 
1985 die eerste persoon sal wees wat ná ’n driekwart eeu weer Halley se 
komeet met die blote oog sal sien. Waarskynlik sal dit iemand in die meer 
gunstige noordelike halfrond wees. Die komeet sal aan die aandhemel sit, in 
die beeld Pisces (die Visse). Aan die einde van die maand sal ’n mens met ’n 
verkyker ’n kort stert aan die komeet kan sien.

Op 13 Januarie 1986 sal die komeet in die sterrebeeld Akwarius sit, nie ver 
van die planeet Jupiter en die sekelmaan af nie. Bortle voorspel dat teen 
hierdie tyd die komeet, naas sy stert van gasdeeltjies, ook ’n stert van 
stofdeeltjies sal begin toon (fig 40).

Vir die grootste deel van Februarie sal die komeet onsigbaar wees omdat hy 
agter die son geplaas sal wees. In die werklikheid sal hy dan sy maksimum 
helderheid bereik. As die komeet aan die einde van die maand te voorskyn 
kom aan die oggendhemel sal die kop aansienlik helderder wees as tevore, en 
die stert sal ’n lengte van 8° tot 10° hê.

Teen die middel van Maart, wanneer die aarde en die komeet mekaar vinnig 
nader, sal laasgenoemde in die sterrebeeld Sagittarius sit, en sy stert sal nou 
oor 20° of later dalk oor 30° strek.

Vir ons in die suidelike halfrond bereik Halley se komeet sy indrukwekkend- 
ste vertoning aan die einde van die eerste week in April, sodra die maanlig 
nie meer pla nie. Gesien teen die agtergrond van ’n donker hemel, sal die 
koma ’n deursnee van ongeveer die helfte van dié van die volmaan hê. Naas 
die lang reguit gasstert, sal die stert van stofdeeltjies ’n mooi boog vorm wat 
oor 20° of meer aan die hemel sal strek. Op 11 April 1986 wanneer aarde en 
komeet mekaar vir die tweede keer verbygaan, sal daar nog iets skouspelag-
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tigs plaasvind wanneer die stert van stofdeeltjies geleidelik van rigting 
verander.

Hierná sal die komeet dowwer word en teen die einde van Mei sal dit nie 
meer met die blote oog sigbaar wees nie. Ongetwyfeld sal sterrekundiges met 
hulle teleskope die komeet nog heelwat langer probeer volg, onder andere om 
sy baan so noukeurig moontlik te bepaal met die oog op sy volgende 
terugkeerin 2061/2.

Die geesdriftige sterrekyker kan dus reeds gedurende die eerste helfte van 
Desember 1985 Halley se komeet ná donker probeer soek in die noordelike 
sterrebeeld Pisces. Dit sal nog baie dof wees, en ’n verkyker of teleskoop sal 
nodig wees. Probeer om die komeet op die aand van 13 Januarie 1986 op te 
spoor. Hy sal dan laag aan die westelike hemel in die sterrebeeld Akwarius 
naby die planeet Jupiter en die sekelmaan wees.

Die komeet sal nog helderder en ook goed geplaas wees teen die middel van 
Maart 1986 wanneer hy hoog aan die oggendhemel in Sagittarius in die 
Melkweg gesien sal word. Die komeet sal op sy indrukwekkendste wees teen 
9 April, wanneer hy voor ligdag hoog aan die oggendhemel sal sit.

Welke plekke is geskik vir komeetwaarneming? Dit moet natuurlik klare 
hemel wees, sonder mis of wolke, weg van kunsmatige lig af en tydens 
donkermaan. 'n Plek weg van dorps- of stadsligte, êrens op ’n plaas in die 
Karoo, op die Hoëveld, of in Suidwes, sal die beste uitsig bied.

Daar word ’n wêreldwye poging aangewend om Halley se komeet tydens sy 
verbyvlug deeglik waar te neem. Die drie verskillende sendings wat op pad is 
om die komeet van naby te gaan beskou, is die ruimtetuig Giotto van die 
Europese Ruimte-agentskap, die Japanners se “Planeet A”, en die Russe se 
twee Vegas.

Giotto is afgevuur vanaf Kourou in Frans-Guiana, wat naby aan die ewenaar 
geleë is. Hierdie plek is gekies omdat die aarde se draaibeweging om sy 
poolas plekke op en in die omgewing van die ewenaar die maksimum spoed 
gee, ongeveer 1 600 km/h. Met hierdie hupstoot van die aarde se 
draaibeweging het die ruimtetuig minder brandstof nodig om in sy baan om 
die aarde te kom, dit staan bekend as sy sogenoemde “parkeerbaan”. Op die 
regte oomblik is sy motore weer aangeslcakel en het die spoed toegeneem 
van 1,4 tot 1,6 km/s. Dit het hom in die regte baan geplaas vir sy ontmoeting 
met die komeet op 13 Maart 1986, wanneer hy op ’n afstand van ongeveer
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Aarde
Pad van Giotto

FIG 41: Die wentelbaan van die satelliet Giotto word hier relatief tot dié van die 
aarde en dié van H alleyse kom eet uitgebeeld virdie tydperk vanaf sy lansenng tot sy 
ontmoeting met die kom eet op IJM aart 1986, wanneer satelliet en kom eet ongeveer 

500 km van m ekaar afverby sa l beweeg.

500 km daarvandaan sal verbyvlieg (plaat 9). Giotto dra onder andere ’n 
aantal kameras wat die komeet-onderdele in kleur sal afneem, waamá die 
foto’s dan na die aarde oorgesein sal word. Daar sal ook ’n poging 
aangewend word om die afmetings van die komeetkern te bepaal.

Verder is daar apparaat op die tuig wat die chemiese samestelling van die 
gas- en stofdeeltjies in die koma en stert van die komeet sal bepaal, en wat 
sal probeer vasstel op watter wyse en hoe vinnig gas en stof om die kern 
ontstaan. Daar sal ook gepoog word om vas te stel hoe die gas- en 
stofdeeltjies van die komeet reageer met die son se straling van vaste 
deeltjies, naamlik die “sonwind". Meer as 10 eksperimente word deur Giotto 
uitgevoer, en die wetenskaplikes wat saamwerk is afkomstig van Wes-Duits- 
land, Switserland, Brittanje, Frankryk en Ierland.
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Om al die eksperimente aan die gang te hou is die krag van ’n 50-watt-lamp 
nodig. Heelwat meer krag word benodig om die resultate van al die 
waarnemings na die aarde terug te sein. Vir hierdie doel dra Giono ’n 
indrukwekkende stel son-batterye rondom die tuig wat almal na die son 
gekeer is. Die seine word opgevang deur ’n groot radioteleskoop by Parkes in 
Australië. Die seine neem ongeveer 7 minute om die aarde te bereik.

Daar is ’n mate van kommer oor die moontlike beskadiging van die 
Giotto-tuig deur vaste deeltjies terwyl dit deur die koma van die komeet 
beweeg. Daar is ’n spesiale skild om dié deeltjies van die instrumente af weg 
te keer, en dit sal terselfdertyd ingespan word om hulle getal en grootte te 
meet.

Die Japanners se ruimtetuig wat komeet Halley van naderby gaan bekyk, 
heet “Planeet A”. Dit sal die komeet bespied vanaf ’n afstand van sowat 
100 000 km kort nadat laasgenoemde op 9 Februarie deur die perihelionpunt 
beweeg het, en wanneer die aktiwiteite om die kern ’n hoogtepunt bereik. 
Planeet A sal ’n reeks foto’s van die komeet in ultraviolette lig neem. Die doel 
hiermee is veral om die waterstofwolk wat die koma omring beter te kan 
ondersoek, en byvoorbeeld vas te stel hoe dit groei en krimp.

Om die tyd vir die lansering van Planeet A te bepaal, moes die Japannese 
ruimtesentrum by Uchinoura, Kagoshima, eers seker maak dat vissersbote 
nie getref sou word in geval iets verkeerd loop met die lansering nie, en daar 
moes ook deeglik rekening gehou word met die moontlikheid van tifone in 
die gebied. Planeet A kom op 7 Maart 1986 op sy naaste aan die komeet, en 
saai die resultate van sy waarnemings uit na ’n radioteleskoop wat ongeveer 
2 70 km vanaf Tokio geleë is.

Die Russe het twee van hulle sogenoemde “Venera-tipe”-ruimtetuie in 
Desember 1984 opgestuur om tussen 6 en 9 Maart 1986 naby Halley se 
komeet verby te beweeg. In die verlede het hulle die Veneras gebruik om die 
planeet Venus van naby te gaan ondersoek. Hierdie twee is nommers 17 en 
18 in die Venera-reeks, maar hulle het die naam “Vega” soos volg gekry: 
“Ve” van Venus en “ga" van Halley. Soos gesien kan word, moes dit eintlik 
“Ve-ha" gewees het, maar die Russe het nie ’n “h” in hulle alfabet nie, 
daarom het hulle dit “Vega” gemaak. (Dis toevallig ook die naam van die 
helder ster in die noordelike sterrebeeld Lyra, die Harp. Sy stergrootte is 
0m,14 wat beteken dat dit meer as twee keer helderder is as ’n ster van die 
eerste grootte.)
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Die Russe se twee Vegas is opgestuur met ’n dubbele doel, en dit is ook die 
rede waarom hulle reeds so vroeg weg is. Hulle het eers ’n draai gaan maak 
by die planeet Venus, waar hulle deel van hul vragte afgegooi het in Junie 
1985 om die planeet se digte atmosfeer en onsigbare oppervlak te ondersoek. 
Deur onder andere op ’n baie slim manier gebruik te maak van die 
aantrekkingskrag van Venus is die twee Vega-tuie in bane geplaas wat hulle 
mssen 6 en 9 Maart 1986 respektiewelik tot op afstande van 10 000 km en 
3 000 km respektiewelik van die komeet af sal bring.

Die twee Vegas sal ongeveer 3V2 uur tyd hê om deur middel van hul 
instmmente, wat soortgelyke funksies het as dié van Giotto, gegewens oor 
Halley se komeet in te samel.

Al drie die sendings, Giotto, Planeet A en die twee Vegas, sal teen relatiewe 
spoede van ongeveer 70 km/s by die komeet verbytrek.

Naas waarnemings in die mimte en deels om hulle aan te vul, is daar ’n 
wêreldwye plan om Halley se komeet vanaf die aarde te bespied. Dit staan 
bekend as die IHW (“International Halley Watch”), en ongeveer 90 ster- 
rewagte, naas talle indiwidue, is hierby ingeskakel. Die sterrewagte is reg 
rondom die aardbol gekies, sodat die komeet deurentyd vanaf minstens een 
sterrewag waargeneem sal word. Daar is seker gemaak dat wanneer die 
komeet uit die sig van bepaalde sterrewagte agter die westelike horison 
verdwyn, daar sterrewagte verder wes geleë is wat die komeet weer bo hul 
oosterkim sal kan sien.

Die IHW is beplan omdat daar in 1910 te min sterrewagte was wat die 
komeet dopgehou het. Later het dit geblyk dat daar interessante veranderings 
binne die koma en aan die stert plaasgevind het toe niemand gekyk het nie. 
Die meeste van die 90 sterrewagte van die IHW is geleë in die noordelike 
halfrond, veral in Wes-Europa en in die VSA. Die belangrikste tyd om so ’n 
deurlopende rekord van die komeet se beweging te hê is natuurlik wanneer 
hy naby perihelion is, in Febmarie 1986. Dan is die komeet agter die son. In 
Maart en April 1986 sal die komeet gunstiger geplaas wees vir sterrewagte in 
die suidelike halfrond, en daar is betreklik min van hulle. Ons sterrewagte by 
Kaapstad en Sutherland, wat halfpad tussen die Australiese en die Suid- 
Amerikaanse teleskope geleë is, sal in hierdie opsig ’n baie belangrike rol 
vervul.
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1

(a) DIE KEËLSNEË EN EKSENTRISITEIT
Die regte sirkelvormige keël (fig 27) word verkry deur in ’n vlak XY, ’n sirkel 
met middelpunt 0  te neem, en vanaf 0  ’n loodlyn OT op die vlak te trek. Die 
geboë oppervlak wat ontstaan as ons T met ’n oneindige aantal reguit lyne 
verbind met al die punte op die sirkel, heet ’n regte sirkelvorm ige keël 
(dikwels sommer keël genoem). T is die toppunt, OT die as, en enige van die 
reguit lyne vanaf T na die punte op die sirkel is ’n mantellyn.

Vir die wiskundige bestaan die regte sirkelvormige keël nie net uit die deel 
tussen T en die vlak XY nie. In sy verbeelding sien hy die mantellyne na albei 
rigtings verleng, sodat die volledige keël 'n onbegrensde oppervlak is, 
bestaande uit die twee kop-aan-kop keëls wat by T aanmekaar geheg is (fig 
28) .

Die vier belangrike krommes wat ons in die sterrekunde teëkom -  die sirkel, 
die ellips, die parabool en die hiperbool -  kan almal verkry word deur 
verskillende snitte van die regte sirkelvormige keël te maak.

90



FIG27

FIG 28
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FIG 29

1. Die sirkel word verkry deur die snit met die vlak UV parallel te maak aan 
die vlak XY, of loodreg op die as TO (fig 29). Sirkelbane is moontlik in die 
sterrekunde en kom voor as spesiale gevalle.

2. Die ellips word verkry deur die snitvlak UV skuins te kies, dit wil sê nie 
loodreg op TO nie, maar dan ook nie te skuins nie. Die snit wat vlak UV met 
die keël maak moet ’n geslote kurwe wees. Let op dat, hoe nader die vlak UV 
parallel is aan XY, hoe nader is die snit aan 'n sirkel, dit wil sê hoe kleiner is 
sy eksentrisiteit. Hoe skuinser die snit, hoe langwerpiger die ellips, dit wil sê 
hoe groter is sy eksentrisiteit (fig 30).

Elke ellips het ’n langas (A’A in die figure) en ’n kortas (B’B in die figure). 
Hulle sny mekaar reghoekig in S (fig 31).

Daar is ’n baie belangrike punt op die groot-as, A’A, van ’n ellips, naamlik 
die sogenaamde brandpunt, F. As die ellips naby aan ’n sirkel is, lê F naby S, 
en as die ellips baie langwerpig is, lê F naby A. Dis ’n geval van klein en groot 
eksentrisiteit van die ellips. Die grootte van die eksentrisiteit van ’n ellips, 
aangedui deur die simbool e, is numeries gelyk aan die verhouding van SF tot 
SA.
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FIG 32

As die ellips die baan van ’n liggaam om die son voorstel, bevind die son hom 
nie by die middelpunt S nie, maar by die brandpunt F. Die ellips met die klein 
eksentrisiteit stel die baan van ’n planeet voor, en die ellips met die groot 
eksentrisiteit stel die baan van ’n komeet voor.

Kepler het ’n baie interessante eienskap van die baanbeweging van die 
planete ontdek. Dit word genoem die wet van die oppervlaktes (plaat 7). Hy 
het naamlik vasgestel dat, as die son by F geleë is en CD stel die deel van die 
baan voor wat die planeet in ’n sekere tydeenheid, sê ’n maand, aflê, dan is 
die oppervlakte wat die lyn tussen die son en die planeet in daardie 
tydeenheid bestryk oral in die baan dieselfde. Soos in die figuur (plaat 7) 
gesien kan word, beteken dit dat die planeet of komeet baie vinniger moet 
beweeg waar dit naby die perihelion (A) is as wanneer dit naby aphelion (A’) 
is. In Byvoegsel 2 word ’n formule vir die spoed van Halley se komeet gegee 
wat hiermee ooreenstem.

3. Die parabool ontstaan as ons die snitvlak UV parallel neem aan een van 
die mantellyne van die keël, byvoorbeeld ’n vlak soos UV in die bygaande
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figuur (fig 33). Die volledige parabool is nie net die gedeelte MAN nie. Die 
keël strek verder afwaarts, verby die sirkel met middelpunt 0 , en die 
mantellyne ook. Derhalwe strek die snit ook verder na onder. In die tweede 
figuur (fig 34) strek die volledige parabool oneindig ver na regs. A is die 
toppunt en AO is deel van die as  van die parabool. Let op dat die parabool ’n 
oop kromme is. Hemelliggame wat langs paraboliese bane beweeg keer nooit 
weer terug nie, hulle het wel 'n perihelion, maar geen aphelionpunt op hul 
bane nie.

FIG 33
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FIG 34

4. Die hiperbool ontstaan byvoorbeeld as ons die snitvlak parallel maak 
aan die as van die keël TO (fig 35). Weer is die snit MAN nie die hele 
hiperbool nie; ons moet daaraan dink as voortgesit tot in die oneindige. Met 
ander woorde die hiperbool is, nes die parabool, ’n oop kromme. Maar die 
hiperbool het ’n tweede tak wat ’n spieëlbeeld is van die eerste (fig 36). Dit 
ontstaan wanneer ons die hele snitvlak beskou en die deel van die keël wat 
bokant T lê. Ook in hierdie geval is dit duidelik dat ’n liggaam wat langs ’n 
hiperboliese baan aanhou beweeg, nooit weer terugkeer nie.
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FIG 35
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FIG 36
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Opsommend het ons die volgende tabel:

TABEL 4 -  KEËLSNEË EN HUL EKSENTRISITEITE (o)

SOORT KEËLSNEË EKSENTRISITEITE
(e)

Sirkel (geslote) e  = 0
Ellips (geslote) OCé’ Cl
Parabool (oop) e  = 1
Hiperbool'foop) e  >  1

(b) KEPLER SE DRIE WETTE VAN DIE 
PLANETE SE BEWEGINGS

Johann Kepler het met behulp van die waarnemings van Tycho Brahé van 
die posisies van planete altesaam drie wette vir die bewegings van planete 
ontdek. Hulle is:

Kepler I: Elke planeet beweeg in ’n elliptiese baan in ’n vlak deur die son, 
met die son by een van die brandpunte van die ellips.

Kepler II: Die oppervlakte wat die verbindlngslyn tussen die son en die 
planeet bestryk per tydeenheid, is oral in die baan dieselfde. (Dis ook bekend 
as die Wet van oppervlaktes (sien plaat 7)).

Kepler III: As a die lengte van die halwe langas van die ellips is wat ’n 
planeet om die son beskrywe, en P is die periode wat dit neem om die baan te 
voltooi (omloop-periode of net periode), dan is die verhouding

a i
P2

dieselfde vir al die planete.

Ons het hierbo onder (a) verwys na die eerste twee wette van Kepler. Hulle 
geld vir elke planeet afsonderlik en Kepler het hulle redelik gou gevind. Hy 
het taamlik lank geworstel om sy derde wet te ontdek. Hy was oortuig dat 
daar ’n verband moes bestaan tussen die bewegings van al die planete en het 
eers probeer om dit op te spoor deur gebruik te maak van die reëlmatige
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ruimteliggame. Toe hy uiteindelik sy derde wet ontdek het, was hy baie trots, 
en hy het dit by wyse van ’n anagram aan sy wetenskaplike korrespondente 
bekend gemaak.

Toe Newton sy Principia M athem atica ongeveer 60 jaar later geskrywe het, 
het hy daarin geslaag om al drie Kepler se Wette te bevestig as voortkomend 
uit sy universele wet van aantrekking, naamlik dat die aantrekkingskrag 
tussen enige twee massas M en m, wat op ’n afstand r van mekaar is, gegee 
word deur die formule

G Mm

waar G ’n universele konstante is, waarvan die numeriese waarde net afhang 
van die eenhede waarin M, m en rgemeet word.

Hy het ook afgelei dat daar ’n klein korreksie aangebring moet word aan 
Kepler se derde wet. Dit moet eintlik wees dat vir enige planeet met massa m 
geld

waar G weer dieselfde konstante as hierbo is, n sy gewone betekenis het, en 
M die massa van die son is. Omdat die planete nie almal dieselfde massa, m, 
het nie, is die regterkant nie heeltemal dieselfde vir alle planete nie. Maar 
omdat die massa van die son< M, soveel groter is as dié van die planete, 
byvoorbeeld 331 000 keer dié van die aarde, het die verskil in massa van die 
planete maar net ’n baie geringe invloed op die regterkant van die vergelyk- 
ing. Kepler sou dit nooit kon agtergekom het nie, en vir die meeste 
berekenings wat tot bewegings in bane om die son beperk is, kan die klein 
verskille ook maar verontagsaam word.
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DIE ELEMENTE VAN ’N BAAN EN IETS OOR DIE 
BAANSNELHEID VAN HALLEY SE KOMEET

Die presiese grootte en vorm van die baan van ’n hemelliggaam, sowel as sy 
ligging in die ruimte, word vir sterrekundiges deur ses baan-elem ente gegee. 
As hulle oor die waardes van hierdie ses beskik, is hulle in staat om die 
posisies van die liggaam aan die sterrehemel vooruit te bereken. Die resultaat 
van sulke berekenings lewer wat genoem word die efem eris van die liggaam. 
Dis veral belangrik in die geval van ’n dowwe liggaam, wat maklik verlore 
kan raak onder die duisende sterre as daar nie ’n redelik noukeurige efemeris 
vir hom beskikbaar is nie, en ons nie seker is waar presies om hom te gaan 
soek nie.

Om prakties byvoorbeeld die ses baan-elemente van ’n komeet te bepaal, is 
dit nodig om minstens drie noukeurige waarnemings van sy posisie aan die 
sterrehemel tot jou beskikking te hê. Namate verdere waarnemings beskik- 
baar word, is dit moontlik om die baan-elemente nog meer noukeurig te 
bepaal en die efemeris steeds meer presies te maak.



’n Grafiese voorstelling van die hoek-elemente, i, íí  en w, van die baan van 
’n komeet of ’n ander liggaam om die son. Die aarde se baanvlak of die 
ekliptika  is die vlak waarin die aarde om die son, S, beweeg. Die vlak waarin 
die komeet of ander liggaam beweeg word voorgestel deur ’n vlak wat die 
hoek i, of ink/inasiekoek, daarmee maak. Die twee vlakke sny mekaar langs 
die noduslyn, N’N.

Om ’n vaste rigting in die aarde se baanvlak te kry, word die rigting gekies 
waarin die son elke jaar geplaas is wanneer dit die aarde se ewenaarsvlak 
kruis. Dit word genoem die “Eerste punt in Aries” (Ram) en word aangedui 
deur die Griekse Ietter y. Die hoek wat die noduslyn, N’N, en die lyn S y met 
mekaar maak, word genoem die “lengtegraad van die stygende nodus”, en 
aangedui deur die Griekse letter O.

As die perihelion van die baan aangedui word deur P, is die derde hoek-ele- 
ment van die baan die hoek tussen die noduslyn, N’N, en die lyn wat die son 
se posisie met die perihelion verbind, SP. Hierdie hoek word aangedui deur 
die Griekse letter w.

Aangesien die aarde en Halley se komeet albei om die son beweeg -  die son 
is by die brandpunt van albei se elliptiese bane -  maar in verskillende vlakke, 
sal die twee vlakke mekaar langs ’n reguit lyn sny, die sogenoemde noduslyn
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(N’N in die figuur). Die noduslyn moet deur die son se posisie (S) loop want 
die son lê in albei se baanvlakke. Die hoek tussen die twee vlakke heet die 
inklinasiehoek, en dis gebruiklik om dié hoek aan te dui deur die gewone 
letteri (Rg37).

Naas die baanvlak van die aarde, die ekliptika, is daar nog ’n vlak in die 
ruimte wat vir die sterrekundige van belang is, en dit is die vlak van die aarde 
se ewenaar. Streng gesproke is dit die vlak deur die aarde se middelpunt wat 
loodreg op die aarde se draai- of pool-as staan. Die hoek tussen die 
ew enaarsvlak en die ekliptika is ongeveer 23'/2°, en twee maal elke jaar 
kruis die son die aarde se ewenaar. Dit gebeur op die lyn waar die twee 
genoemde vlakke mekaar kruis, en vind op ongeveer 21 Maart en 21 
September elke jaar plaas. Die lyn waarlangs die vlakke kruis gee vir ons ’n 
vaste rigting in die ruimte op die ekliptika. Die punt waarheen die lyn wys, lê 
in Maart in die rigting van die sterrebeeld Aries, die Ram, en word genoem 
die “Eerste punt in Aries”. In die sterrekundige geskrifte word dit gewoonlik 
aangedui met die Griekse letter gamma, y . Die hoek tussen hierdie lyn, sy in 
die figuur, en die noduslyn N’N, word gewoonlik aangedui met die Griekse 
hoofletter omega, ft, en word beskryf as die “lengtegraad van die stygende 
nodus, N”.

’n Verdere baan-element is die hoek tussen die noduslyn, N’N, en die lyn wat 
die son se posisie verbind met die punt waar die komeet of ander liggaam by 
sy perihelion is. In ons figuur is dit die hoek tussen N’N en SP, aangesien 
Halley se komeet op 9 Februarie 1986 die perihelionpunt, P, in sy baan 
bereik. Die hoek word gewoonlik aangedui deur die klein Griekse letter 
omega, w.

As die sterrekundige die drie hoeke, i, ft en to ken, weet hy wat die oriëntasie 
van die baan is, dit wil sê hy weet presies hoe die betrokke baan in die ruimte 
lê.

Om die grootte en die vorm van die baan te bepaal, benodig hy die lengte van 
die halwe groot-as van die elliptiese baan, a, en van die eksentrisiteit, e, van 
die ellips waarin die liggaam beweeg. Die lengtemaat wat vir a gebruik word, 
is gewoonlik die sogenoemde “astronomiese eenheid", dit wil sê die gemid- 
delde afstand vanaf die son na die aarde. Hierdie eenheid word aangedui deur 
die simbool AE, en

1 AE = 149 597 870 km 

dit wil sê ’n raps minder as 150 miljoen km.
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Die waardes van e loop in die praktyk van 0 tot byna 1 vir ellipse. Vir e = 0 of 
naby aan 0, is die baan ’n sirkel of baie naby daaraan. vir komete wat in baie 
langwerpige ellipse om die son beweeg, lê die e-waardes naby aan 1.

Die vyf elemente, i, íl, co, a en e bepaal vir die sterrekundige die ligging, die 
grootte en die vorm van die baan. Om aan te dui waar in die baan die 
liggaam, byvoorbeeld die komeet, hom bevind op enige oomblik, word die 
sesde element, T, ingevoer, dit is die tydstip wanneer die liggaam deur sy 
perihelion gaan.

Hier is die benaderde waardes van die ses baan-elemente vir Halley se 
komeet vir sy huidige besoek:

i = 162° Q=58° co = 112°
a =17, 84 AE e = 0 ,967  T = 9 F e b l 9 8 6

Hierdie laaste element word ook geskryf 1986,11,  omdat dit vanaf 1 Januarie 
tot 9 Februarie ongeveer elf-honderdstes van 'n jaar is.

Met behulp van Newton se teorie van die bewegings van liggame om die son, 
kan die volgende formule vir die spoed, v, van Halley se komeet in sy baan 
op enige afstand vanaf die son, r, afgelei word:

v = 2 9 ,7 ' \ y  ^ -  0 ,0 5 5 7 km/s

waar r gemeet word in AE. By perihelion, waar r ’n minimum is omdat die 
komeet daar op sy naaste aan die son is, is die spoed ’n maksimum, ongeveer 
55 km/s. By aphelion, waar die komeet op sy verste van die son is en sy 
maksimum afstand van meer as 35 AE bereik, is die spoed ’n minimum, 
ongeveer 1 km/s. Halley se komeet versnel dus met ’n faktor van ongeveer 
55 km/s tussen aphelion en perihelion, en die opbou van spoed is baie 
geleidelik. Dis ook duidelik dat die komeet verreweg die grootste deel van sy 
tyd deurbring in die koue dele van die sonnestelsel, verder as die baan van 
Saturnus.

In fig 38 word die verskille tussen elliptiese bane met dieselfde perihelion, P, 
maar verskillende eksentrisiteite, e, aangetoon. Vir e = 0, 1 lyk die ellips nog 
taamlik baie na ’n sirkel, waarvoor e = 0. Namate e toeneem na 1, word die 
ellips al hoe meer langwerpig.
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FIG 38

FIG 39
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Fig 39 demonstreer die verskil tussen keëlsneë met verskillende eksentrisi- 
teite, e.
As e = 0 of naby aan 0, kry ons ’n baan soos dié van die aarde wat feitlik ’n sir- 
kel is.
Vir e net kleiner as 1 kry ons ’n baie langwerpige ellips.
As e =  1 is die keëlsnee ’n parabool, 
en vir e groter as 1 kry ons ’n hiperbool.

Let op dat indien die waardes van e in die omgewing van 1 is, daar vir dieselfde 
perihelionafstand in die omgewing van die perihelion nie veel verskil tussen 
die elliptiese, die paraboliese en die hiperboliese bane is nie. Verder aan, op 
groot afstande, is daar wel groot verskille.
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