
Az üstökösök a Naprendszer vándorai. 

Némelyikük a Naprendszer peremvidékérõl 

érkezik hozzánk a Kuiper-övbõl vagy az Oort 

felhõbõl. Nagyon elnyúlt ellipszis pályán 

keringenek a Nap körül, némelyikük keringési 

ideje elérheti a több ezer évet is. Méretüket 

tekintve valójában nagyon kis objektumokról van 

szó. Átmérõjük 50 méter és 50 km között 

mozog.

A HYAKUTAKE ÜSTÖKÖS  FÕ 

PARAMÉTEREI:

Napközeli távolsága /perihelium/: 0,23 

CSE= 34,5 millió km
Naptávoli távolsága /aphelium/:  3410 

CSE = 511,5 milliárd km
Átmérõje: 5 km

Keringési ideje: ~70 000 év

MAIN PARAMETERS OF 

COMET  HYAKUTAKE:

Perihelion: 0.23 AU = 
21.4 million miles

Aphelion: 3410 AU =
318  billion miles
Diameter: 3 miles

Orbital period: ~70 000 years

Az üstökösök három fõ alkotórészbõl állnak. 

Van a szilárd mag, mely napközelben elkezd 

„párologni”; a kóma, mely az üstökös magja körül 

jön létre; és van a csóva, melyet a napszél fúj le 

az üstökösrõl, ezért a csóva mindig a Nappal 

szemben áll. Egy kifejlett üstökös kómája elérheti 

a Nap méretét, azaz mintegy 1,3 millió kilométert, 

a csóva hossza pedig az 1 CSE-t, ami 150 millió 

km.

Az üstökösök minden Napközelség alkalmával 

veszítenek az anyagukból mindaddig, amíg 

teljesen fel nem bomlanak. A  mag szerkezete 

egy darab sziklaként az eredeti pályát megtartva 

kering tovább a Nap körül. Amikor ilyen 

üstököspályát keresztez Földünk, látványos 

meteorhullásnak lehetünk szemtanúi. 

Az üstökösök feldarabolódásának ékes 

bizonyítéka a Shoemaker-Levy 9 üstökös, mely 

1994-es Napközelségekor darabjaira szakadt, 

majd a darabok a Jupiterbe csapódtak.

Fodor Antal írása alapján
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1.  Az augusztus 10. és 15. közötti maximummal 
jelentkezõ Perseidák (Szent Lõrinc tüzes könnyei) 
meteorraj a Swift-Tuttle üstököstõl ered. A Halley 
üstökös szülötte az  Orionidák  meteorraj.

2.  Némely üstökös egyes bolygók zavaró hatása miatt 
hiperbola pályára kerül,  és  elhagyja a Naprendszert.

3. Az üstökösök csóvája mindig a Nappal ellentétes 
irányban áll.

TUDTA-E...?

Szerkezetüket tekintve szárazjégbe ágyazódott 

kõbõl és porszemcsékbõl állnak. Látványos 

nagyságukat a Nap közelében érik el, amikor a 

napsugárzás hatására a víz, a megfagyott gázok 

és más illékony anyagok elkezdenek kiáramlani, 

magukkal rántva a korábban beléjük fagyott 

részecskéket is. 

Comets lose some of their material every time 

they pass by the Sun, until they eventually 

disintegrate. The internal nucleus continues to 

orbit the Sun on the original orbit. When the 

Earth crosses the path of a comet, 

spectacular meteor showers result.  

Shoemaker–Levy 9 provided impressive 

evidence for the disintegration of comets when it 

fell apart near the Sun in 1994, with the pieces 

hitting Jupiter.

Comets are the wanderers of the Solar System. 

Some of them visit us from the edge of the Solar 

System, the Kuiper Belt or the Oort cloud. They 

orbit around the Sun on a very elongated 

elliptical orbit, with orbital periods as long as 

several thousand years. In terms of size, comets 

are actually very small. Their diameter varies 

between 150 feet and 30 miles.

The image of Comet Hyakutake crossing the 

information sign was made when it was passing 

by in 1996 and it is reproduced at 1:100 billion 

scale.

Based on a text by Antal Fodor

In terms of structure, they are made up of rock 

and dust embedded in dry ice. They reach their 

spectacular size in the proximity of the Sun, when 

the Sun's radiation causes water, frozen gases 

and other volatile substances to stream out, 

bringing previously embedded particles with 

them. 

Comets are made up of three main parts: 

They have a solid nucleus that starts to 

"evaporate" when they get near the Sun, the 

coma, which is created near the core of the 

comet, and the tail, which is blown away from the 

comet by the solar wind – therefore, the tail 

always faces away from the Sun. A comet's coma 

can be as large as the Sun – 0.8 million miles – 

and the tail can be as long as one astronomical 

unit – 90 million miles!

1. Perseids, a meteor shower reaching its maximum 
between 10 and 15 August, originate  from Comet Swift-
Tuttle. The meteor shower coming from Comet Halley  
is  known  as  Orionids.

2. Planetary forces might toss some comets into 
hyperbolic  orbits,  causing them to exit the Solar 
System.

3. Tails of comets always point away from the Sun.

TUDTA-E...?? DID YOU KNOW ?

A feldarabolódott Shoemaker-Levy 9 üstökös 

mielõtt még a Jupiterbe csapódott

The pieces of Comet Shoemaker-Levy 9 

before crashing into Jupiter

A Shoemaker-Levy 9 üstökös és a Jupiter

Comet Shoemaker-Levy 9 and Jupiter

A Deep Impact ûrszonda lövedéke 

eltalálja a Tempel 1 üstököst

Deep Impact probe’s shot hits Comet Tempel 1


