Комети, астероїди та кентаври —
наші маленькі сусіди в Сонячній
системі
У Сонячній системі, окрім Сонця і восьми планет, є так звані малі тіла. Це
астероїди, комети, метеорні тіла та міжпланетний пил. За даними 2021 року,
астрономам було відомо про 1 081 975 астероїдів та 3 832 комети. Ці малі тіла
відрізняються за складом і походженням.

Астероїди складаються з металів і силікатів та
сформувалися ближче до Сонця, тоді як
комети утворилися значно далі, де низька
температура дозволила їм мати у своєму складі
велику кількість льоду та летких речовин.
Зазвичай комети мають дуже витягнуту орбіту,
тож коли вони наближаються до Сонця, їхні
льоди випаровуються та виносять пил с
кометного ядра, утворють кому і хвости.

Однак існує тип об’єктів, що є чимось середнім між
кометами й астероїдами — вони називаються
кентаврами. Ці тіла знаходяться зазвичай між Юпітером і
Нептуном, їхні орбіти нестабільні через вплив газових
гігантів. Коли вони наближаються до Сонця, то стають
схожі на комети.
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Більшість астероїдів знаходиться на орбіті між Марсом і Юпітером — цей
регіон називається головним поясом астероїдів. Найбільший об’єкт
головного поясу після карликової планети Церери є астероїд Веста. А
найменшим астероїдом, який коли-небудь вивчався, є 2015 TC25, діаметр
якого становить лише близько двох метрів.

За орбітою Нептуна розташований пояс Койпера —
великий регіон, заповнений мільйонами крижаних тіл.
Ця область має форму тора (бублика), вона
вважається джерелом більшості спостережуваних
кентаврів та короткоперіодичних комет, тобто таких,
що наближаються до Сонця частіше, ніж один раз на
двісті років.

Інший регіон, розсіяний диск, частково перекриває зовнішній пояс
Койпера, але простягається значно далі. Об’єкти розсіяного диску
рухаються під великим кутом до площини обертання планет Сонячної
системи, на відміну від об’єктів пояса Койпера, що мають стабільні
орбіти.

Довгоперіодичні комети Сонячної системи походять з її найвіддаленішої
області — хмари Оорта. Це сфера із крижаних об’єктів, що оточує Сонце,
планети і пояс Койпера на величезній відстані. Це настільки далеко, що
апарату “Вояджер-1”, який наразі знаходиться на відстані 22,7 мільярдів
кілометрів, знадобиться ще близько 300 років, щоб увійти у хмару Оорта, а
покинути її він зможе ще через 30 тисяч років. Більшість з таких об’єктів мають
настільки великі орбітальні періоди, що людство бачило їх лише один раз.
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Kométy, asteroidy a kentaury sú
naši malí susedia v slnečnej
sústave
V Slnečnej sústave sa okrem Slnka a ôsmych planét nachádzajú takzvané
malé telesá. Ide o asteroidy, kométy, meteory a medziplanetárny prach.
Do roku 2021 astronómovia poznali 1 081 975 asteroidov a 3 832 komét.
Tieto malé telesá sa líšia zložením a pôvodom.

Asteroidy sú zložené z kovov a kremičitanov
a vznikli bližšie k Slnku, zatiaľ čo kométy
vznikli oveľa ďalej, kde im nízke teploty
umožnili obsahovať veľké množstvo ľadu a
prchavých látok. Kométy majú zvyčajne veľmi
predĺžené obežné dráhy, a keď sa približujú k
Slnku, ich ľad sa vyparuje a odnáša prach z
kometárneho jadra a vytvára kómy a chvosty.

Existuje však aj druh objektu, ktorý zaujíma miesto
medzi kométami a asteroidmi – nazývajú sa kentaury.
Tieto telesá sú najmä medzi Jupiterom a Neptúnom, ich
dráhy sú nestabilné vplyvom plynných obrov. Keď sa
priblížia k Slnku, stanú sa podobnými kométam.
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Väčšina asteroidov obieha medzi Marsom a Jupiterom, oblasťou
nazývanou hlavný pás asteroidov. Najväčším a najhmotnejším objektom
v páse po trpasličej planéte Ceres je asteroid Vesta. A najmenší asteroid,
aký bol kedy študovaný, je 2015 TC25, ktorý má priemer len asi dva metre.

Za obežnou dráhou Neptúna leží Kuiperov pás,
veľká oblasť plná miliónov ľadových telies. Táto
oblasť v tvare torusu je považovaná za zdroj
väčšiny pozorovaných kentaurov a krátko
periodických komét, teda takých, ktoré sa k Slnku
približujú častejšie, ako raz za dvesto rokov.

Ďalšia oblasť, difúzny disk, čiastočne prekrýva vonkajší Kuiperov
pás, ale siaha oveľa ďalej. Difúzne diskové objekty sa pohybujú
pod vysokým uhlom k rovine rotácie planét Slnečnej sústavy, na
rozdiel od objektov Kuiperovho pásu, ktoré majú stabilné obežné
dráhy.

Dlhoperiodické kométy Slnečnej sústavy pochádzajú s jej najvzdialenejšej
oblasti, Oortovho oblaku. Je to sféra ľadových objektov, ktorá vo veľkej
vzdialenosti obklopuje Slnko, planéty a Kuiperov pás. Je o tak ďaleko, že
«Voyager-1», ktorý je v súčasnosti vzdialený 22,7 miliardy kilometrov, bude
potrebovať ešte približne 300 rokov na vstup do Oortovho oblaku a ďalších
30 000 rokov na jeho opustenie. Väčšina týchto objektov má také dlhé
obežné doby, že ich ľudstvo videlo iba raz.
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Слова:

Речення:

Комета — Kométa

Кометне ядро складається з пилу та
льоду — Jadro kométy sa skladá z

Ядро — Jadro
Лід — Ľad

prachu a ľadu

Пил — Prach

Астероїд — Asteroid

Пояс — Pás

Більшість астероїдів знаходиться в
головному поясі астероїдів — Väčšina
asteroidov sa nachádza v hlavnom

Знаходиться — Nachádza

páse asteroidov

Головний — Hlavný
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