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PHYS.ORG/Cooper Downs  

Η αζηξνλόκνη, κε ηε βνήζεηα ηωλ δηαζηεκηθώλ παξαηεξεηεξίωλ Solar Dynamics Observatory ηεο 

NASA, θαη ην Ιαπωληθό Hinode, παξαηήξεζαλ πωο ε νπξά ηνπ θνκήηε δελ αθνινύζεζε πνξεία πνπ 

αλέκελαλ. 

 

Μηα βνπηηά ηνπ θνκήηε κε ην  επθάληαζην όλνκα Lovejoy (ε ραξά ηνπ έξωηα), ην Δεθέκβξην ηνπ 2011, 

έδωζε ηελ επθαηξία ζηνπο αζηξνλόκνπο λα κειεηήζνπλ ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ Ήιηνπ εληόο ηεο ειηαθήο 

θνξόλαο, ζε κηα πεξηνρή πνπ ζα ήηαλ αδύλαην λα πιεζηάζεη δηαζηεκηθό ζθάθνο εμαηηίαο ηεο απίζηεπηεο 

ζεξκόηεηαο πνπ εθιύεηαη ζηελ πεξηνρή. 

Ο θνκήηεο πιεζίαζε ηνλ Ήιην κε ηαρύηεηα 600 ρικ ην δεπηεξόιεπην θαη βίωζε ζεξκνθξαζίεο 

εθαηνκκπξίωλ βαζκώλ Κέιβηλ. 

Η αζηξνλόκνη, κε ηε βνήζεηα ηωλ δηαζηεκηθώλ παξαηεξεηεξίωλ Solar Dynamics Observatory ηεο 

NASA, θαη ην Ιαπωληθό Hinode, παξαηήξεζαλ πωο ε νπξά ηνπ θνκήηε δελ αθνινύζεζε πνξεία πνπ 

αλέκελαλ. Αληίζεηα, αθνινύζεζε κηα άιιε ηξνρηά, «θιεηδωκέλε» από ηελ επήξεηα ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ, θαη εθηέιεζε ηαιαληώζεηο πνπ αθνινπζνύζαλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ πεδίνπ. 

Σηελ έξεπλά ηνπο πνπ δεκνζηεύεηαη ζην πεξηνδηθό Science, αλαθέξνπλ πωο νη ζπγθεθξηκέλεο 

παξαηεξήζεηο ηνπο βνήζεζαλ λα βειηηώζνπλ θαηά πνιύ ηα κνληέια γηα ηελ αλώκαιε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ Ήιηνπ, εληόο ηεο ειηαθήο θνξόλαο. Η θνξόλα είλαη ην εμωηεξηθό ζηξώκα ηεο 

αηκόζθαηξαο ηνπ Ήιηνπ, εθηείλεηαη εθαηνκκύξηα ρηιηόκεηξα από ηελ επηθάλεηά ηνπ, θαη ε ύιε ζηελ 

πεξηνρή απηή βξίζθεηαη ζηε κνξθή πιάζκαηνο. 



 Τν καγλεηηθό πεδίν ηνπ Ήιηνπ, είλαη ε θύξηα αηηία ηνπ ειηαθνύ αλέκνπ θαη ηωλ πξνεμνρώλ, θαη ε 

θαιύηεξε θαηαλόεζή ηνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία επαίζζεηωλ ζπζηεκάηωλ 

ζηε Γε, από ηηο ειηαθέο εμάξζεηο. 

 

Οη θνκήηεο είλαη κηα πξώηεο ηάμεωο επθαηξία γηα ηηο παξαηεξήζεηο εληόο ηεο ειηαθήο θνξόλαο, εθεί πνπ 
δε κπνξνύλ λα επηδήζνπλ ηερλεηά όξγαλα κέηξεζεο, κε ηνπο επηζηήκνλεο λα έρνπλ κειεηήζεη πεξίπνπ 
1600 βνπηηέο κέρξη ζήκεξα. Απηό όκωο πνπ θάλεη ην Lovejoy μερωξηζηό, είλαη πωο εμέπιεμε ηνπο 
εξεπλεηέο αθνύ «επέδεζε» ηνπ πεξάζκαηνο πίζω από ηνλ Ήιην, θαη θάλεθε λα αλαηέιιεη από ηελ άιιε 
πιεπξά, πξηλ  δηαιπζεί ζε θνκκάηηα θαη ιηώζεη νινθιεξωηηθά. 

Τν επόκελν πέξαζκα θνκήηε αλακέλεηαη ζην ηέινο απηήο ηεο ρξνληάο, όπνπ ν θνκήηεο Ison, πνπ έρεη 

νλνκαζηεί θαη ν «θνκήηεο ηνπ αηώλα» εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ηξνρηάο ηνπ, ζα πεξάζεη πξώηα από 

ηελ πεξηνρή καο όληαο νξαηόο κε γπκλό κάηη ζην βξαδηλό θζηλνπωξηλό νπξαλό, πξηλ επηρεηξήζεη θη 

εθείλνο ηε βνπηηά ηνπ πίζω απ’ ηνλ Ήιην. 
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