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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΗ 217P

Χρησιμοποίησα  μια φωτογραφία του τηλεσκοπίου Hubble που 
δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτώβρη 2009 στην ιστοσελίδα 

http://apod.nasa.gov/apod/

Επίσης τα Αστρονομικά λογισμικά  salsaj,και το the Sky 6

Α)Η φωτογραφία 

Εικ1:Αριστερά η θέση του κομήτη στις 27/9/2009 και ώρα 11:36΄και δεξιά την 26/9/2009 και  
ώρα 9:05΄UT.

B)Μέτρηση σε   pixel   της απόστασης που διήνυσε ο Κομήτης  .

Εδώ χρησιμοποίησα το salsaj για την μέτρηση της απόστασης σε 
pixel     το οποίο αναγράφεται σε κάρτα όπως φαίνεται στην εικόνα 
που ελήφθη με το print scrn του πληκτρολογίου και με τη χρήση 
του βοηθήματος τη ζωγραφικής. των windows.

http://apod.nasa.gov/apod/
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Εικ 2:Το αποτέλεσμα της μέτρησης

Το αποτέλεσμα όπως φαίνεται είναι 133.843 pixels.

Μετά παίρνω δύο αστέρια της φωτογραφίας  και μετρώ πάλι την 
απόσταση σε  pixels ,αυτό φαίνεται στην εικόνα  πιο κάτω με το 
κόκκινο βέλος.Το αποτέλεσμα είναι 27.659 pixels

Γ)Μέτρηση της γωνιακής απόστασης των δύο αστέρων
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Χρησιμοποιείται  το αστρονομικό λογισμικό  the Sky 6,τα αστέρια 
είναι τα σημειούμενα με το παχύ βέλος, που αντιστοιχούν σε αυτά 
της  φωτογραφίας.Η  γωνιακή  απόσταση  τους  είναι  0ο 8΄ 
0,459’’=480,459’’

Δ)Εύρεση της γωνιακής απόστασης των δύο θέσεων του 
κομήτη 

Με μια απλή μέθοδο των τριών προκύπτει ότι:

=2324,96’’ άρα   =2324,96’’ Το 

τόξο ΑΒ δείχνει τις δύο θέσεις του Κομήτη

Από την  εικόνα του  Hubble,στην  επεξήγηση,  πληροφορούμαστε 
ότι  η  απόσταση  του  κομήτη  είναι  5’  φωτός,  δηλαδή   ρ= 

 Ξέρουμε  ότι  1  rad 
=206265 ‘’ άρα 1’’=1/206265 rad

.δηλαδή  χ= =0,011 rad
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Από τον γνωστό τύπο της Γεωμετρίας προκύπτει ότι: 

Α

B

O

Δηλαδή τόσα χιλιόμετρα «έτρεξε» ο κομήτης στο  χρον. διάστημα 
26-27 /9/2009

Ε)Υπολογισμός της ταχύτητας του κομήτη.

Ο κομήτης φωτογραφήθηκε στις 26/9 και ώρα 9ω 5’ και στις 27/9 
και ώρα 11ω 36’,δηλαδή χρονική απόσταση 26ω 31’=95460’’

Άρα  ταχύτητα  κομήτη  

Δηλαδή μέσα στα επιτρεπόμενα  όρια  καθόσον η ταχύτητα 
διαφυγής από το Ηλιακό σύστημα (Τρίτη κοσμική ταχύτητα) είναι 
περίπου 42,2km/sec.

Σημειώνουμε ότι η ταχύτητα του κομήτη είναι ως προς τους 
αστέρες.

                                                                       Καλλιθέα 31-10-2009

                                                                     Δημήτριος.Στεφ.Βάγιας


