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Zarys treści: Zanieczyszczenie światłem nieba nocnego w obecnym czasie stanowi
bardzo ważne wyzwanie nie tylko dla astronomów, ale także dla biologów, lekarzy
czy ekologów. Utrudnia ono, a niekiedy wręcz uniemożliwia, prowadzenie obserwa-
cji astronomicznych w miastach, jak również na obszarach tradycyjnie uważanych
za wolne od tego rodzaju zagrożenia. Na początku naszych rozważań warto było-
by postawić następujące proste pytanie: ile osób widziało na nocnym niebie świa-
tło zodiakalne czy Drogę Mleczną. Najbardziej prawdopodobna odpowiedź brzmi:
bardzo niewiele lub wręcz nikt! Ze względu na coraz to większe zanieczyszczenie
nieba, szczególnie w dużych aglomeracjach, problem ten ma kluczowe znaczenie
z punktu widzenia astronomii obserwacyjnej. Dlatego jako jedni z pierwszych za-
częli o nim mówić astronomowie. W ciągu ostatnich 30 lat na ten temat ukazało się
wiele ważnych prac, których autorzy zwracają uwagę na coraz to większy problem
zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem. W artykule tym omówiona została
widoczność dwóch komet w aspekcie zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem.
W pierwszym przypadku rozważyliśmy kometę hipotetyczną (X/PC) należącą do
rodziny Jowisza. Ze względu na jej położenie przyjęto, że jej aktywność kontro-
lowana jest przez sublimację lodu wodnego. Takie założenie wynika bezpośrednio
z analizy rezultatów współczesnych misji kometarnych. Drugi przypadek nawiązuje
do analizy widoczności komety 1P/Halley na nocnym niebie w czasie jej gwałtow-
nego pojaśnienia, które miało miejsce w odległości heliocentrycznej równej 14,3 au
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w 1991 roku. Najbardziej prawdopodobnym lodem kometarnym, który mógł zaini-
cjować zjawisko wybuchu blasku w tej odległości, jest lód tlenku węgla. W pracy
zostały rozważone dwie komety, aby ukazać, w jaki sposób zmienia się jasność tych
obiektów w funkcji odległości heliocentrycznej.

Słowa kluczowe: komety, zanieczyszczenie światłem

1. Wstęp

Nocne niebo zanieczyszczone sztucznym światłem sprawia, że obserwacje sła-
bych obiektów astronomicznych są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do prze-
prowadzenia. Szczególnym rodzajem takich ciał niebieskich są komety. Należą one
do grupy małych obiektów wchodzących w skład Układu Słonecznego. Od bardzo
dawna fascynowały one mieszkańców Ziemi. Pojawiały się one na niebie w sposób
nieprzewidywalny, przejawiając czasami bardzo duże, nagłe wzrosty swej jasności,
które określa się mianem wybuchów kometarnych. Niekiedy zdarzało się nawet tak,
że swoim blaskiem przyćmiewały inne ciała niebieskie. W czasie wybuchu istnie-
je możliwość rejestrowania komet, które są normalnie obiektami o małej jasności.
W artykule tym zostaną omówione warunki obserwowalności hipotetycznej kome-
ty X/PC należącej do komet z rodziny Jowisza, a także komety Halleya podczas
jej rzeczywistego wybuchu, w aspekcie zanieczyszczenia nieba nocnego sztucznym
światłem.

Wybuchy blasku komet są jednym z najciekawszych przejawów aktywności tych
ciał niebieskich. Zjawisko to zainteresowało astronomów już w latach dwudziestych
ubiegłego stulecia, kiedy to w 1927 roku dwóch astronomów niemieckich Arnold
Schwassmann i Arno Wachmann odkryli kometę najprawdopodobniej w czasie jed-
nego z jej licznych wybuchów, którą nazwano później kometą 29P/Schwassmann-
Wachmann (29P/SW). Z historii badań kometarnych wynika, że odkryty obiekt
należy do grupy komet wybuchających z dość regularną częstotliwością (średnio
kilka lub kilkanaście razy w ciągu roku). Dlatego przypadek tej komety możemy
uważać za pewien wzorzec pomocny przy analizowaniu innych wybuchów.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pod pojęciem „wybuchu blasku komety”
należy rozumieć nagły nieoczekiwany wzrost jej jasności o więcej niż jedną wiel-
kość gwiazdową. Oznacza to, że nie należy utożsamiać tego zjawiska z wybuchem
w sensie eksplozji, np. pocisku czy bomby.

Na przykładzie wspomnianej już komety 29P/SW przedstawione zostały ogólne
parametry fizyczne, które związane są z wybuchami kometarnymi. W szczególności
zwrócić uwagę należy na następujące aspekty zjawiska:

— w czasie wybuchu gwałtownie wzrasta blask komety, najczęściej o ok. -2 mag
do -5 mag, lecz zdarzają się także wybuchy o wartościach amplitudy -1 mag
do -9 mag,

— jasność komety wzrasta w czasie ok. 2,5 dnia, a następnie powraca do fazy
sprzed wybuchu w czasie 20–30 dni,

— szybkość ekspansji halo kometarnego w czasie wybuchu jest rzędu 100 m·s−1 –
400 m·s−1,

— kształt głowy komety w czasie wybuchu może być kulisty, owalny lub niere-
gularny,
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— utrata masy kometarnej w czasie typowego wybuchu jest rzędu 106 kg –
109 kg.

Wybuchy innych komet generalnie mają zbliżone charakterystyki przynajmniej
w sensie jakościowym. W celu wyjaśnienia zjawiska wybuchu blasku komet zapro-
ponowano szereg różnych mechanizmów, z których najczęściej rozważanymi w li-
teraturze są:

— mechanizm ciśnieniowy (Whitney, 1955),
— mechanizm zderzeniowy (Sekanina, 1974),
— oddziaływanie strumienia wiatru słonecznego na powierzchnię jądra komety

(Intriligator i Dryer, 1991),
— transformacja lodu amorficznego w lód krystaliczny (Prialnik i Bar-Nun,

1992),
— mechanizm destrukcji jam kometarnych (Gronkowski i Wesołowski, 2015),
— topnienie lodów kometarnych (Miles i in., 2016).
Więcej szczegółowych informacji na temat poszczególnych mechanizmów moż-

na znaleźć w pracach: Hughesa (1990), a także Gronkowskiego i Wesołowskiego
(2015, 2016). Z opublikowanych w ostatnim dziesięcioleciu prac jednoznacznie wy-
nika, że za wybuchy kometarne mogą być odpowiedzialne różne mechanizmy lub
w sprzyjających okolicznościach nawet jednoczesna kombinacja kilku z nich.

Jedną z najbardziej znanych ludzkości komet jest słynna kometa Halleya
(1P/Halley). Jej nazwa pochodzi od nazwiska słynnego astronoma Edmunda Hal-
leya, który analizował zapiski kronikarskie o pojawianiu się komet w przeszłości.
Na podstawie przeprowadzonych badań w 1705 roku ogłosił on, że komety z lat
1531, 1607 i 1682 mają zbliżone do siebie parametry orbitalne, jak i stwierdził, że
jest to jedna i ta sama kometa. Co więcej, przewidział on, że powróci ona w pobliże
Słońca ok. 1758 roku. Warto zaznaczyć, że Halley w 1720 roku objął stanowisko
Astronoma Królewskiego. Niestety nie dożył powrotu komety, gdyż zmarł w 1742
roku w Greenwich. Prognozy wygłoszone przez niego okazały się słuszne, gdyż
w dniu 25 grudnia 1758 roku obiekt został zaobserwowany przez Johanna Geor-
ga Palitzscha, natomiast 13 marca 1759 roku przeszedł przez swoje peryhelium.
Na cześć tego niewątpliwie wielkiego odkrycia dla astronomii kometa z 1759 roku
została nazwaną kometą Halleya.

Podczas ostatniego zbliżenia się do Słońca w 1986 roku kometa po raz pierw-
szy była badana przez sondy kosmiczne, takie jak Vega 1, Vega 2 oraz Giotto.
Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że przeprowadzone w przestrzeni ko-
smicznej badania słynnej komety Halleya dotyczyły analizy składu chemicznego
jej głowy, jądra, a także warkoczy kometarnych. Dzięki wynikom, które zostały
uzyskane przez sondę Giotto, naukowcy otrzymali pierwsze w miarę wyraźne zdję-
cia jądra tej komety. Jego kształt jest zbliżony do trójosiowej elipsoidy (Keller,
1987) o wymiarach 15 km× 8 km× 11 km, masa jest rzędu 2,2·1014 kg, a gęstość
wynosi ok. 500 kg·m−3. Na powierzchni komety występują liczne kratery, doliny
oraz wzgórza. Samo jądro komety zbudowane jest z lodu wodnego zawierającego
domieszki takich związków jak tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz różne związki
organiczne. Współczesne badania prowadzą do wniosku, że komety mogą się różnić
swoim składem chemicznym. Oznacza to różną zawartość procentową poszczegól-
nych związków chemicznych w stosunku do lodu wodnego – głównego składnika
jąder kometarnych.
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Podczas swojej wędrówki przez Układ Słoneczny z powierzchni komety parują
poszczególne lody kometarne, przy czym każdy rodzaj lodu sublimuje zgodnie ze
swoimi temperaturami parowania. Taka intensywna sublimacja powoduje to, że
np. kometa Halleya rozbudowuje swoją atmosferę do wymiarów rzędu 100 000 km.
Wraz z parowaniem lodów tworzących strukturę jądra komety do jej atmosfery
uwalniane są pyły kometarne, które mogą być emitowane z powierzchni jądra.
Z analizy badań statystycznych wynika, że podczas jednego pełnego obiegu po
wydłużonej orbicie eliptycznej o mimośrodzie e = 0,967 kometa traci pewną część
swojej masy – średnio rzędu ok. 0,5%. Oznacza to, że przy dostatecznie dużej
liczbie powrotów w pobliże Słońca kometa traci prawie wszystkie substancje lotne
i staje się ciałem kosmicznym podobnym do planetoidy lub nawet może rozpaść
się na mniejsze fragmenty. Średni czas pomiędzy poszczególnymi jej powrotami
w pobliże peryhelium wynosi ok. 76 lat. Okres ten jednak ulega wahaniom ze
względu na perturbacje orbity komety, pochodzące głównie od Jowisza i Saturna.
Jeżeli kometa zbliża się do planety, to siła grawitacyjna pochodząca np. od Jowisza
powoduje jej przyspieszenie.

W odwrotnym przypadku, kiedy to oddala się od Słońca, ta sama siła powoduje
jej spowolnienie. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy kometa powraca w pobliże
Słońca, może mieć nieco inny okres obiegu. Wobec tego przyjmuje się, że kolejne
przejście komety Halleya przez jej peryhelium nastąpi w połowie 2061 roku.

W dniu 12 lutego 1991 roku aż pięć lat po przejściu przez peryhelium swo-
jej orbity (5 lutego 1986 roku) kometa Halleya uległa gwałtownemu pojaśnieniu,
znajdując się w odległości d = 14,33 au od Słońca. Ze względu na relatywnie dużą
odległość heliocentryczną w chwili wybuchu, zjawisko to było absolutnym zasko-
czeniem dla astronomów na całym świecie. Oczekiwana jasność gwiazdowa w tej
odległości heliocentrycznej winna wynosić ok. 25,3 magnitudo. Zamiast tego został
zaobserwowany dysk planetarny, który miał jasność równą 19 magnitudo. Oznacza
to, że nastąpił wzrost jej jasności (wybuch) o –6,3 magnitudo.

W celu wyjaśnienia wybuchu komety Halleya rozważano m.in. mechanizm zwią-
zany z oddziaływaniem strumienia wiatru słonecznego z powierzchnią jądra. Za
słusznością tej tezy przemawiać może fakt, że w grudniu 1990 roku i w stycz-
niu 1991 roku obserwowana była wzmożona aktywność Słońca. Przejawiała się
ona w postaci silnych strumieni wiatru słonecznego. Według Intriligatora i Dryera
(1991) istnieje duże prawdopodobieństwo, że 12 lutego 1991 roku jądro komety
było poddane oddziaływaniu strumieni wiatru słonecznego. Według tej hipote-
zy fala uderzeniowa mogłaby rozkruszyć zewnętrzne warstwy jądra komety, a to
spowodowałoby odsłonięcie głębszych warstw jądra. Uwolniona w ten sposób bar-
dziej lotna materia kometarna byłaby w stanie lepiej rozpraszać padające światło
słoneczne. Późniejsze badania wykazały jednakże, że ta hipoteza zawiera pewien
mankament – do końca nie wiadomo, czy ze względu na stosunkowo małą gęstość
energii w strumieniu wiatru słonecznego byłby on w stanie rozkruszyć zewnętrzne
warstwy jądra komety Halleya. Należy też postawić jeszcze następujące pytanie:
dlaczego wcześniej, kiedy to kometa znajdowała się znacznie bliżej Słońca, pomimo
jego wzmożonej aktywności nie zaobserwowano znaczących wzrostów jej jasności?

Tak jak to było już wcześniej wspomniane, problem zbudowania odpowiednie-
go modelu lub różnych modeli, które tłumaczyłyby omawiane zjawisko wybuchów
jasności komet, jest jak najbardziej aktualny w świetle prowadzonych badań astro-
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fizycznych. Warto zauważyć, że autorzy różnych hipotez dotyczących wybuchów
jasności komet są zgodni co do tego, że przyczyną zjawiska jest odrzucenie pewnej
części warstwy powierzchniowej jądra. Powoduje to odsłonięcie warstw podpo-
wierzchniowych bogatych w lody kometarne, co skutkuje istotnym zwiększeniem
tempa sublimacji z komety. W efekcie tego procesu obserwujemy wzrost blasku
komety – czyli właśnie wybuch jej jasności.

2. Dane i metody

W dalszej części artykułu przedstawiony będzie model zmiany jasności jądra
komety 1P/Halley. Należy zaznaczyć, że nie wnikamy szczegółowo w to, co po-
woduje zjawisko, lecz tylko chcemy obliczyć wartość masy odrzuconej w wyniku
skoku jasności komety Halleya w czasie jej rzeczywistego wybuchu, w zależności od
ułamka powierzchni jądra komety, który jest aktywny sublimacyjnie w fazie spo-
kojnej η(t1). W rozważaniach termodynamicznych związanych z fizyczną ewolucją
komet pierwszym kluczowym parametrem jest tempo sublimacji lodów kometar-
nych. Szybkość tego procesu Ż wyrażona jest następującą formułą:

Ż =
A·e−B/T√
2·π ·m·kB ·T

. (1)

W równaniu (1) symbole A i B są stałymi charakterystycznymi dla danego ga-
zu kometarnego wyrażonymi odpowiednio w jednostkach ciśnienia i temperatury.
Ponadto m jest masą sublimujących molekuł gazu kometarnego, kB jest stałą Bolt-
zmana, a T oznacza temperaturę na powierzchni jądra komety. Szybkość procesu
tempa sublimacji poszczególnych lodów kometarnych w istotny sposób związana
jest z temperaturą na powierzchni jądra komety, którą wyznaczamy w oparciu
o równanie bilansu energetycznego:

S ·(1−Al)
d2 ·cosϕ = ε·σ · T 4 +

L(T )·Ż
NA

+K(T )·h(ψ)·∆T
∆x

. (2)

Lewa strona w równaniu (2) opisuje moc promieniowania elektromagnetyczne-
go Słońca, która jest pochłaniana przez jądro komety. Natomiast pierwszy człon po
prawej stronie tego równania oznacza moc wypromieniowaną z jądra, drugi człon
opisuje moc przeznaczoną na sublimację lodów kometarnych, a trzeci – przewo-
dzoną do wnętrza komety. Wszystkie moce są wyrażane na jednostkę powierzchni
jądra komety.

W równaniu (2) przyjęto następujące oznaczenia: S – stała słoneczna, Al –
albedo, czyli współczynnik odbicia padającego światła słonecznego od powierzchni
jądra komety, ϕ – kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię jądra, d –
odległość komety od Słońca wyrażona w jednostkach astronomicznych (au), ε –
zdolność emisyjna powierzchni jądra komety, σ – stała Stefana Boltzmanna, L(T ) –
ciepło sublimacji lodów kometarnych, NA – liczba Avogadro, K(T ) – przewodność
cieplna materii kometarnej, h(ψ) – czynnik Hertza, ∆T – zmiana temperatury
w warstwie powierzchniowej o grubości ∆x jądra komety (∆x≈ 5 m).

W dalszych rozważaniach zakładamy, że η(t2) oznacza ułamek całkowitej po-
wierzchni jądra komety, który jest aktywny sublimacyjnie w fazie wybuchowej,
który wyrażony jest wzorem:
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η(t2) = η(t1) +
Mej

4·π ·h·ρn ·R2
N
. (3)

Natomiast masę odrzuconą Mej opisuje poniższa zależność:

Mej =
4
3
·π ·Ne ·ρN ·

amax∫
amin

f(a)a3da. (4)

Wykorzystując równania (1–4) oraz prawo Pogsona, które pozwala obliczyć
zmianę jasności ciał niebieskich, obliczymy skok jasności komety w czasie jej wy-
buchu. Prawo Pogsona dla komety, która uległa wybuchowi, przyjmuje następującą
postać:

∆m = −2, 5·logAl·SN + Csca(t2) + Csca(e)
Al·SN + Csca(t1)

. (5)

W równaniu (5) wykorzystano następujące symbole: Al – albedo jądra komety,
SN – przekrój jądra komety, Csca(t1) i Csca(t2) – całkowite przekroje rozprosze-
niowe pyłowo-lodowych cząstek lodu kometarnego, które zostały uniesione przez
sublimujące gazy odpowiednio w fazie spokojnej (t1) oraz w czasie wybuchu (t2),
Csca(e) – przekrój rozproszeniowy wyrzuconych w czasie wybuchu cząstek kome-
tarnych pochodzących z destrukcji odrzuconej warstwy jądra komety. Formuły
określające poszczególne przekroje rozproszeniowe, które występują w równaniu
(5), wynikają bezpośrednio z prawa elektrodynamiki. Są one następujące:

Csca(ti) = π ·Np(ti)

amax∫
amin

Q(a, λ,m)f(a)a2da (6a)

i

Csca(e) = π ·Ne

amax∫
amin

Q(a, λ,m)f(a)a2da. (6b)

W dwóch powyższych równaniach indeks i odnosi się fazy spokojnej kome-
ty (i= 1) lub do fazy wybuchu (i= 2). Pozostałe symbole mają następujący sens:
Np(ti) – całkowita ilość cząstek o łącznym przekroju rozproszeniowym Csca(t1), Ne

– całkowita ilość kometarnych ziaren wyrzuconych w czasie wybuchu, Q(a, λ,m) –
efektywny współczynnik rozpraszania (wartość tego współczynnika obliczana jest
na podstawie teorii Mie), a – promień cząstki, m – względny współczynnik załama-
nia. W obliczeniach została wykorzystana następująca postać funkcji dystrybucji
ziaren kometarnych f(a) względem ich promieni a:

f(a) = k ·
(

1− a0

a

)M
·
(a0

a

)N
. (7)

W równaniu (7) k jest stałą normalizacyjną, a0 jest średnim promieniem ziarna
kometarnego, natomiast parametr M funkcją odległości heliocentrycznej d komety
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od Słońca. Parametr N w równaniu (7) określa nachylenie spadku krzywej dys-
trybucji, który dla dużych ziaren kometarnych jest rzędu 4,0 (Newburn i Spinrad,
1985).

Wykorzystując wprowadzone powyżej poszczególne równania jesteśmy w stanie
zapisać prawo Pogsona w jawnej postaci:

∆m = −2, 5·log


AN ·π ·R2

N +
3·π ·η(t2)·χ·R2

N ·Ż ·R
′

h ·m0

ρg · vg
·A+

3·Mej

4·ρg
·A

AN ·π ·R2
N +

3·π ·η(t1)·χ·R2
N ·Ż ·Rh ·m0

ρg · vg
·A

, (8a)

gdzie:

A =

amax∫
amin

Q(a, λ,m)f(a)a2da

amax∫
amin

f(a)a3da

. (8b)

W powyższym równaniu jako granice numerycznego całkowania przyjęto nastę-
pujące wymiary ziaren kometarnych: amin¬a¬amax, amin = 10−7 m, amax = 10−2 m
(Gronkowski, Wesołowski, 2015). Symbole Rh oraz R

′

h oznaczają promienie głowy
komety odpowiednio w fazie spokojnej oraz w fazie wybuchu jasności.

3. Wyniki

W obliczeniach zaprezentowanych w formie tabel i wykresów wykorzystane zo-
stały parametry fizyczne, które przedstawiono w tab. 1. W przypadku komety
X/PC zakładamy, że jej aktywność kontrolowana jest przez sublimację lodu wod-
nego. Dodatkowo kometa ta znajduje się w odległości heliocentrycznej d= 1,5 au,
a promień jej jądra szacowany jest na RN = 1,5 km. Wyniki obliczeń numerycznych
dla omawianej komety zostały przedstawione na ryc. 1 oraz w tab. 2. Analiza ta
obejmuje tylko jeden przypadek. Szerzej zagadnienie omówiono w pracy Gronkow-
ski i in. (2018).

Druga część obliczeń związana jest z określeniem wartości masy odrzuconej
w wyniku wybuchu blasku komety 1P/Halley. Modelowanie numeryczne opiera się
na prawie Pogsona oraz dodatkowo wykorzystuje rozkład współczynnika rozpro-
szenia Q w funkcji parametru dyfrakcji (parametru rozmiaru cząstki) dla lodu CO,
który został przedstawiony na ryc. 2. Symulacja ta odnosi się do analizy rzeczywi-
stego wybuchu komety Halleya, który miał miejsce w 1991 roku, kiedy to kometa
ta znajdowała się w odległości heliocentrycznej d= 14,33 au. Wyniki tych obliczeń
zostały przedstawione na ryc. 3 oraz ryc. 4.

4. Dyskusja

Do oszacowania widoczności komety na nocnym niebie w czasie jej wybuchu
wykorzystana została klasyfikacja Bortle’a (2001) wraz z odpowiednim zasięgiem
wizualnym dla najsłabszych gwiazd widocznych na danym typie (klasie) nieba:
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Ryc. 1. Zmiana jasności komety hipotetycznej X/PC. Założono, że jej aktywność
kontrolowana jest przez sublimację lodu wodnego. Dodatkowo w obliczeniach przyję-
to, że kometa X/PC znajduje się w odległości heliocentrycznej d = 1,5 au, a promień
jej jądra wynosi RN = 1,5 km. Kolejny istotny czynnik, który został uwzględniony
w obliczeniach, to ułamek całej powierzchni jądra komety η(t1), który jest aktywny
sublimacyjnie w fazie spokojnej. Źródło: opracowanie własne.

Tab. 1. Wartości liczbowe parametrów fizycznych komety 1P/Halley, które zostały
wykorzystane w obliczeniach numerycznych.

Wielkość fizyczna Wartość liczbowa

Masa jądra MN = 2,2·1014 kg

Mimośród e = 0,967

Peryhelium orbity qH = 0,586 au

Aphelium orbity QH = 35,08 au

Okres obiegu P = 75,83 lat ≈ 76 lat

Albedo Al = 0,04

Gęstość jądra ρ = 500 kg·m−3

Wymiary średnicy jądra DN ≈ 15 km× 8 km× 11 km

Promień głowy komety w fazie spokojnej Rh = 1×108 m

Promień głowy komety w fazie wybuchu R
′
h = 3×108 m

Współczynnik rozproszenia Q = 1,99

Zakres wymiarów ziaren kometarnych amin=10−7 m, amax=10−2 m
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— Klasa 1 – nadzwyczaj ciemne niebo (7,6 mag – 8,0 mag),
— Klasa 2 – typowe ciemne niebo (7,1 mag – 7,5 mag),
— Klasa 3 – niebo wiejskie (6,6 mag – 7,0 magv),
— Klasa 4 – niebo w rejonach przedmieść (6,6 mag – 7,0 mag),
— Klasa 5 – niebo podmiejskie (5,6 mag – 6,0 mag),
— Klasa 6 – jasne niebo podmiejskie (5,1 mag – 5,5 mag),
— Klasa 7 – niebo na pograniczu przedmieścia – miasto (4,6 mag – 5,0 mag),
— Klasa 8 – niebo w mieście (4,1 mag – 4,5 mag),
— Klasa 9 – niebo w centrum miasta (4,0 mag).
W dalszej części artykułu w tab. 2 został przedstawiony zakres widoczności

komety hipotetycznej X/PC na nocnym niebie, dla której przyjęto, że zmiana jej
jasności w wyniku wybuchu blasku jest równa ∆m= –7.78 magnitudo. Wartość
liczbowa tej zmiany jasności odnosi się do ułamka powierzchni jądra komety ak-
tywnej sublimacyjnie równej η(t1) = 0,1% całej powierzchni jądra komety (ryc. 1).
Dodatkowo założono, że początkowa jasność komety m(t2) może przyjmować na-
stępujące wartości: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oraz 20 magnitudo. W ten sposób wyko-
rzystano fakt, że komety charakteryzują się bardzo dużym zakresem jasności, który
w istotny sposób zależy od fizyki omawianego obiektu (Gronkowski i Wesołowski,
2017).

Dodatkowo dla porównania analizowaliśmy widoczność komety Halleya pod-
czas jej rzeczywistego wybuchu, który miał miejsce 12 lutego 1991 roku. W tym
miejscu należy jeszcze raz przypomnieć, że kometa ta znajdowała się w dalekiej
odległości heliocentrycznej równej d= 14.33 au. Dlatego jej początkowa jasność
wynosiła ok. 25,3 magnitudo. Ze względu na zmianę jasności spowodowaną wybu-
chem blasku kometa Halleya nagle pojaśniała do 19 magnitudo. Mimo tego nie-
spodziewanego skoku jasności była ona niewidoczna okiem nieuzbrojonym, jako że
zasięg widoczności obiektów astronomicznych okiem nieuzbrojonym dla przecięt-
nego człowieka wynosi w przybliżeniu ok. +6 mag (Gronkowski i in., 2018).

Tab. 2. Widoczność komety X/PC na nocnym niebie w oparciu o klasyfikację
Bortle’a. W tabeli przyjęto oznaczenia: „+” – kometa widoczna, „-” – kometa
niewidoczna. W obliczeniach widoczności tej komety na nocnym niebie przyjęto,
że zmiana jej jasności w wyniku wybuchu wynosi ∆m = –7,78 magnitudo.

Klasa nieba m(t1) [mag]

6 8 10 12 14 16 18 20

I + + + + + - - -

II + + + + + - - -

III + + + + + - - -

IV + + + + - - - -

V + + + + - - - -

VI + + + + - - - -

VII + + + + - - - -

VIII + + + + - - - -

IX + + + - - - - -
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Ryc. 2. Wykres zależności współczynnika rozproszenia Q w funkcji parametru
dyfrakcji x. W obliczeniach uwzględniono, że współczynnik załamania dla lodu CO
przyjmuje wartość m = 1,2546+0i oraz długość fali padającej na ziarno wynosi
λ= 0,5·10−6 m. Źródło: opracowanie własne.

W przedstawionej na ryc. 3 analizie numerycznej wybuchu komety 1P/Halley
głównym celem było wyznaczenie wartości parametru masy odrzuconej w czasie jej
wybuchu. Wartość tej masy jest głównym czynnikiem (oprócz odległości heliocen-
trycznej) określającym amplitudę zmiany jasności komety. Ponadto w obliczeniach
przyjęto, że powierzchnia, która jest aktywna sublimacyjnie w fazie spokojnej, jest
równa η(t1) = 0.1 – 5.0%. Założenie to jest wynikiem analizy współczesnych misji
kosmicznych do jąder kometarnych, które jednoznacznie wskazują, że aktywność
sublimacyjna zachodzi tylko z niewielkiej części całkowitej powierzchni jądra.

Przeprowadzone symulacje numeryczne prowadzą do wniosku, że amplituda
skoku jasności komety w czasie jej wybuchu zależy głównie od wielkości masy
odrzuconej oraz relacji pomiędzy parametrami η(t1) i η(t2). Okazało się, że im
większy jest parametr η(t2) w stosunku do η(t1), tym większy jest skok jasności.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że obserwacje słabych obiektów astronomicznych
wymagają od obserwatora zastosowania przynajmniej podstawowych przyrządów
obserwacyjnych. Wraz z rozwojem gospodarczym danego regionu pogarsza się nie-
stety jakość nieba, która nie sprzyja bezpośrednim obserwacjom komet nawet
w czasie ich gwałtownych wybuchów. Aby daną kometę można było obserwować
okiem nieuzbrojonym, np. z centrum miasta, zmiana jej jasności musi być znaczą-
ca. Takim przykładem była słynna kometa 17P/Holmes, która pojaśniała z 16,5 do
2,5 magnitudo w nocy z 23 na 24 października 2007 roku (Wesołowski i Gronkow-
ski, 2018). Podczas prowadzenia bezpośrednich obserwacji kluczową rolę odgrywa
jeszcze tzw. zasięg wyspy świetlnej pochodzącej od centrum miasta.
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Ryc. 3. Zmiana jasności komety Halleya – w obliczeniach założono, że część
powierzchni jądra komety, która jest aktywna sublimacyjnie, wynosi η(t1) = 0.1%–
5.0% całej powierzchni jadra. W obliczeniach wykorzystano równania (1–8a) oraz
wartości współczynnika rozproszenia, którego rozkład został przedstawiony na ryc.
2. Dodatkowo należy wyraźnie podkreślić, że symulacja numeryczna odpowiada od-
ległości heliocentrycznej d = 14,3 au, dla której w 1991 roku odnotowano wybuch
komety 1P/Halley. Źródło: opracowanie własne.
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Ryc. 4. Zależność masy odrzuconej Mej w funkcji powierzchni η(t1), która jest
aktywna sublimacyjnie w fazie spokojnej. Źródło: opracowanie własne.
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5. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych, których wyniki zo-
stały zaprezentowane na wykresach oraz w tabelach, można wysunąć następujące
wnioski:

— Głównym czynnikiem, który określa skalę wybuchu, jest odrzucenie zewnętrz-
nej warstwy powierzchni jądra komety. Zjawisko to określa ilość masy ma-
teriału kometarnego wyrzuconego w atmosferę oraz intensywność sublimacji
z nowo odkrytych warstw jądra komety.

— Analizując otrzymane wyniki można stwierdzić, że kometa Halleya podczas
swojego rzeczywistego wybuchu w dniu 12 lutego 1991 roku była niewidoczna
bez specjalistycznego sprzętu obserwacyjnego.

— Badania wybuchów kometarnych są istotne w kontekście oceny stopnia zanie-
czyszczenia nieba nocnego sztucznym światłem. Problem ten w dzisiejszych
czasach ma kluczowe znaczenie w szczególności w astronomii, ale nie tylko.

— Podczas przeprowadzania bezpośrednich obserwacji warto pokusić się o oce-
nę zasięgu oddziaływania wyspy świetlnej – czyli rozpraszania sztucznego
światła w atmosferze i jego wpływu na jakość nieba nocnego.
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ENG Simulation violent increase in the brightness of the comet in the aspect of the sky
pollution artificial light

Abstract: The problem of light pollution of the night sky at the present time is a key
challenge not only for astronomers but also for biologists, doctors and environmentalists.
It hinders and sometimes even makes it impossible to conduct astronomical observations
not only in cities, but also in areas traditionally considered free of this type of threat. At
the beginning of our discussion it would be worth to put the following simple question in
the context of further consideration: how many people saw the night sky zodiacal light or
the Milky Way. The most likely answer is: very little or no one! Due to the increasing sky
pollution especially in large agglomerations, the problem of this phenomenon from the
point of view of observational astronomy is of key importance. The astronomers were the
first to inform about this problem. In the past 30 years on this topic appeared in a number
of important works that draw attention to the ever increasing problem of pollution sky
artificial light.

Key words: comets, light pollution.
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