
A Voyager- 2  közeledik a 
Neptunuszhoz

Az 1977-ben felbocsátott Voyager-2 
amerikai űrszonda a Jupiter, a Sza
turnusz és az Uránusz sikeres meg
közelítése után jelenleg a Neptu
nusz felé halad. 1988. május 9-én 
685 m illió km-re volt következő — 
egyben utolsó — célpontjától. Ek
kor, 15 hónappal az 1989 augusztusi 
legnagyobb megközelítés e lőtt elké
szítette az első felvételeket a 
nyolcadik bolygóról és Triton nevű 
holdjáról. A Jet Propulsion Labora
tory munkatársai június végén hoz
ták nyilvánosságra az első felvé
te lt ,  ezen a bolygó kékeszöld ko
rongnak látszik. A felvétel felbon
tása nagyjából akkora, mint a leg
jobb föld i távcsöves megfigyeléseké

A legnagyobb milliméteres 
rádiótávcső

Az angol Nature című folyóirat jú
nius 23-i híradásában közli, hogy a 
Szovjetunióban, az üzbegisztáni 
Szuffa-fennsíkon már épül a világ 
legnagyobb, milliméteres hullám
hosszakon működő rádiótávcsöve. El
készülte után a 70 méteres antenna 
a Japánban és Spanyolországban már 
működő hasonló rádiótávcsövekkel 
fog együtt dolgozni. Az antennafe
lü let megmunkálása minden eddiginél 
pontosabb lesz, az ideális parabo- 
lo id fe lü lettő l való eltérés sehol 
sem haladja meg a 0,07 rrm-t (1 mm- 
es hullámhosszon észlelve ez kb.
lambda/16-nak fe le l meg). A tervek 

szerint az új berendezést a Radio- 
asztron kísérlet keretében űr—VLBI 
kísérletekre is fe l fogják használ
ni (a Föld körüli pályára á llíto tt  
és fö ld i rádiótávcsövekkel végzett 
VLBI mérések során a bázisvonal 
me ghaladhatja a Föld átmérőjét, így 
a felbontóképesség a Földön elvileg 
elérhetőnél is jobb lehet).

Folytatódik a VLBA kiépítése

A VLBA (Very Long Baseline Array 
= Nagyon Hosszú Bázisvonalú Rend
szer) az Egyesült Államok fokozato
san kiépülő új rádiótávcső-rendsze
re. Az 1992-re elkészülő hálózat 
lehetővé teszi, hogy a rádiócsilla
gászok minden eddiginél hatékonyab
ban alkalmazzák a nagyon hosszú bá
zisvonalú interferometriát (VLBI), 
ugyanis a rendszerben részt vevő 
valamennyi rádiótávcső között pá
ronként egy-egy VLBI mérés végezhe
tő e l. A t íz  rádiótávcső mindegyi
kének 25 méter átmérőjű antennája 
lesz. A berendezés a 7 mn-es és a 
90 cm-es hulámhosszak között kilenc 
különböző hullámhosszon fog működ
ni . A t íz  antenna közül egyesek már 
hosszú csillagászati múlttal ren
delkező helyekre kerülnek, például 
Fort Davisbe, Texasba, Owens Val- 
ley-be és Kaliforniába, míg a töb
biek helyszíne ma még kevéssé is 
mert a szakmában, ide tartozik pél
dául Brewster vagy Washington. 1988 
június végén végezte el az Egyesült 
Államok VLBI-hálózata részeként az 
első méréseket az Új-Mexikó állam
beli Pie Townban elkészült antenna.
A vállakózás vezetője, Peter Napier 
szerint a Kitt Peaken és Los Ala- 
mosban a jövő év elején állnak mun
kába az új antennák. Eközben Texas
ban, Washingtonban, Kaliforniában 
és az Iowa állambeli North Liberty- 
ben folyik az állomások építése. A 
Szűz-szigeteken fekvő St. Croix kör
nyékén, a Hawaii-szigeteken lévő 
Mauna Kea csúcson és a New Hampshi
re állambeli Peterborough környékén 
folyik az építés helyének pontos 
k ije lö lése . A Massachusetts Műszaki 
Egyetem mérnökei ezalatt készítik a 
jelek rögzítéséhez az egyes állomá
sokon szükséges nagy teljesítményű 
magnókat, míg a Nemzeti Rádiócsil
lagászati Obszervatóriumban a 10 
antenna jeleinek összejátszását 
végző korrelátor készül. Elkészülte 
után mind a VLBA-t, mind pedig a 
már üzemelő VLA rendszert az utóbbi 
helyszínén, az új-mexikói Socorró- 
ban felépülő irányítóközpontból ve
zérlik.
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Vita a vöröseltolódásról

A galaxisokról és a kvazárokról 
szerzett ismereteink legnagyobb ré
sze a Hubble-törvény érvényességébe 
vetett hiten alapul, vagyis annak a 
feltételezésén, hogy az extragalak
tikus objektumok távolsága a szín
képükben mérhető vöröseltolódás 
nagyságával arányos. A feltevés 
egyébként a na elfogadott kozmoló
giai modellek alapját is  képezi. 
Ennek ellenére az elmúlt húsz év 
alatt számos kétség merült fel 
csillagászok körében arra nézve, 
hogy vajon a vöröseltolódás tényleg 
megbízható mértéke-e a távolságnak. 
Mindkét tábor igyekszik újabb és 
újabb érveket felsorakoztatni. Any- 
nyi mindenesetre bizonyos, hogy ha 
a Hubble-törvény érvényessége meg
inogna, a modern extragalaktikus 
csillagászat épülete kártyavárként 
omolna össze.

A hagyományos modell számára az 
első kihívást az a tény jelentette, 
mely szerint több kompakt galaxis
csoportban található egy olyan 
tag, amelynek vöröseltolódása je
lentős mértékben eltér a többieké
tő l. Az első és legismertebb példa 
erre a jelenségre a Pegazusban ta
lálható Stepnan-féle Kvintett, de 
hasonló jelenség tapasztalható né
hány kis vöröseltolódású galaxis 
esetében is , amelyek közvetlen kör
nyezetében nagy vöröseltolódású 
kvazárok találhatók. A legtöbb 
csillagász a jelenséget csupán a 
közeli és távoli objektumok vélet
len, látszó egybeesésének tulajdo
n ítja . Az 1960-as és 70-es években 
végzett egyes elemzések szerint 
azonban a jelenség túl gyakori ah
hoz, hogy véletlen egybeesésről le
hessen beszélni. Ezen elképzelések 
szerint a látszólag az adott cso
porthoz tartozó objektumok minde
gyike valóban nagyjából azonos tá
volságban van, valamelyikük vörös- 
eltolódásának egy részét nem a tá
volodás miatt fellépő Doppler-ef
fektus okozza.

Két újabb vizsgálat most az ál
l í t ja ,  hogy a jelenség mégis a vé
letlen egybeesés műve lehet. Brian

J. Boyle, Richard Fong és Thomas 
Shanks angol csillagászok (Durhami 
Egyetem) Schmidt-lemezek automa
tikus átvizsgálásával kapott kata
lógusok alapján végzett elemzése 
azt mutatja, hogy a kis vöröselto
lódású galaxisok 4 ívperces környe
zetében általában nem találhatóak 
nagy vöröseltolódású kvazárok. 
Boyle és kollégái ezt azzal magya
rázzák, hogy a galaxishalmazokban 
lévő por eltakarja a hozzá közel 
látszó kvazárok képét, vagyis a 
klasszikus kozmológiai modellnek 
megfelelően a galaxishalmazok az 
előtérben, a kvazárok pedig a távo
l i  háttérben vannak.

Az Astrophysical Journal Letters 
június 15-i számában Paul Hickson 
és Enrico Kindi (Brit Columbia 
Egyeteme), valamint John P. Huchra 
(Harvard-Smithsonian Asztrofizikai 
Központ) galaxisszámlálások és szá
mítógépes szimulációk alapján azt 
á llít ják , hogy véletlenszerű elosz
lás esetén a galaxisötösök 35%-ának 
tartalmaznia kell egy anomális vö
röseltolódású galaxist. Valójában a 
10 ismert galaxisötös közül, ame
lyek minden tagjának vöröseltolódá
sa ismert, négyben találtak eltérő 
vöröseltolódású objektumot. (Az 
eredmény értékéből sokat levon az, 
hogy a számítógépes modell nyilván 
roppant bizonytalanul ismert bemenő 
paramétereinek "megfelelő" megvá
lasztásával könnyen megkaphatjuk a 
kívánt végeredményt. — B.E.)

Egy jelentős kétely azonban min
denképp megmarad. Úgy tűnik ugya
nis, hogy egyes galaxisok fizikai 
kapcsolatban állnak náluk sokkal 
nagyobb vöröseltolódású kvazárok
kal. Erre a legjobb példa az NGC 
4-319 spirális galaxis és a Markari
an 205 jelű kvazár. Daniel Weedman 
(Pennsylvania Állami Egyetem) kva
zárszakértő szerint a rendszer a 
vöröseltolódással kapcsolatos e l
lentmondások sarkalatos pontja. 
Ugyanakkor Halton C. Arp (Max 
Planck Asztrofizikai Intézet, NSZK) 
és Jack W. Sulentic (Alabama Egye
tem) azt á llít já k , hogy a galaxis 
dobta ki magából a kvazárt.
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Ezt a hipotézist a legtöbb c s i l 
lagász hibásnak tartja. Arp és Su- 
lentic azonban felvételsorozattal 
igazolta, hogy a spirális galaxis 
.Tagjából kiinduló híd jó l láthatóan 
csaknem folyamatosan összekapcsolja 
a galaxist a nagy vöröseltolódásű 
kvazárral. A nyúlvány az ellenkező 
irányban is  látható, i t t  azonban 
egy ultraibolyában fényes csomóhoz 
kapcsolódik, amelyet lökéshullám
frontok látszanak gerjeszteni, ami 
viszont a galaxis ragjának aktivi
tására utal.

Azt a klasszikus kozmológiai mo
dell hívei is elismerik, hogy a mo
de ll még ma sem á ll  olyan biztos 
lábakon, hogy ne kellene meglepeté
sekre is felkészülni. A kozmológia 
alapvető feladata most az, hogy 
ezeket a klaszikus képbe alig beil
leszthető megfigyeléseket megmagya
rázza.

A Mars pólusvándorlásának 
nyomai

A Mars pólusainak az elmúlt évmil
liárdok alatt bekövetkezett vándor
lásáról írt Peter H. Schultz és An
ne B. Lutz az Icarus januári szá
mában. (Schultznak ugyanerről írott 
részletes cikke magyarul a Tudomány 
1986. februári számában olvasható. 
— B.E.) A pólus mozgására a je l
legzetes poláris üledék megfigyelé
séből következtettek. Ez az üledék 
úgy keletkezik, hogy a Mars porvi
harai á lta l felkavart finom por rá
rakódik a sarki sapkákra, majd ami
kor azok anyaga részben vagy egé
szen megolvad, a por felgyülemlik. 
A szerzők vizsgálatai arra utalnak, 
hegy a Mars pólusa az elmúlt évmil
liárdok alatt mintegy 120 fokkal 
változtatta meg irányát. Ez az e l
mozdulás azonban nem folyamatoséin, 
állandó sebességgel következett be, 
hanem néhány nagyobb ugrással. Te
kintettel arra, hogy a Msirs geoló- 
giailag halott bolygó, a kéreg 
egyes darabjai egymáshoz képest nem 
tudnak elmozdulni (nem létezik a 
Földön ismert kontinensvándorlás), 
ezért a pólusvándorlás csak úgy me
hetett végbe, hogy (miközben a

bolygó forgástengelyének térbeli 
iránya változatlan maradt) a szi
lárd kéreg elfordult a forgásten
gelyhez képest.

Geomorfológiai bizonyítékaik 
mellett érdemes egy csillagászati 
vonatkozásút is megemlíteni. Megfi
gyelték, hogy a Marson néhány főkör 
mentén jellegzetes elliptikus krá
terek helyezkednek e l. Ezek nagyobb 
kozmikus testek kis szögű becsapó
dásaira utalnak. Tekintve, hogy a 
becsapódási nyomok nem véletlensze
rű elhelyezkedésűek, a szerzők úgy 
vélik, hogy a Marsnak valaha a Pho- 
boson és a Deimoson kívül lehetett 
néhány más, ugyancsak az egyenlítő
je síkjában keringő holdja is . Ezek 
feldarabolódása, majd becsapódása 
hozta létre az elliptikus krátere
ket, azaz elhelyezkedésükből is kö
vetkeztethetünk az egykori egyenlí
tők helyére.

Héjak egy elliptikus galaxis körül

Az NGC 3923-at sokáig csupán közön
séges elliptikus galaxisnéik gondol
ták. 1980 körül azonban a mély-ég- 
felvételek bonyolult kontrasztosí- 
tása segítségével felfedezték, hogy 
a Hydrában lévő 10 magnitúdós hal
vány fo lto t halvány csillagívek 
vagy héjak veszik körül. Az újabb 
felvételek tanúsága szerint a héj- 
rendszer számottevő kiterjedésű és 
minden valószínűség szerint galaxi
sok ütközése révén keletkezett.

Jean-Louis Rrieur, az ausztráli
ai Mount Stromlo és Siding Spring 
Obszervatóriumok munkatársa hosszú 
expozíciós idejű, CCD-vel készített 
felvételeket gyűjtött össze az NGC 
3923-ról, amelyek három különböző, 
3,6 és 3,9 m közötti átmérőjű táv
csővel készültek. A CCD technika 
előnyeit kihasználva Prieur a ké
pekből elektronikusan kivonta a ga
laxis fényét, hogy a halvány alak
zatok jobban láthatóakká váljanak. 
Megállapította, hogy a rendszer 
nagytengelye mentén nem kevesebb, 
mint 22 elliptikus gyűrű részlete 
figyelhető meg. Ezek közül a kül
sőbbek vastagabbak és szabályosabb
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rendben helyezkednek e l, mint a 
belsők. A 22 ív fényessége együtte
sen a galaxis te lje s  fénykibocsátá
sának 5^-át teszi ki, közülük a 
legkülső négy az ívek összfényes- 
ségének 85%-áért fe le lős.

A halvány ívdarabok hossza 30 és 
100 fok közötti. Az ívek a magtól 
északkeleti és délnyugati irányban, 
attól 20 ívmásodperc és 20 ívperc 
közötti távolságban láthatóak. A 
galaxis fe ltételezett 60 m illió 
fényéves távolságát figyelembe véve 
a legkülső héj 3^0000 fényévre fek
szik a galaxis középpontjától. Ösz- 
szehasonlításképpen megemlítjük, 
hogy a Nagy Magellán Felhő mindösz- 
sze 160000 fényévre van a Tejút
rendszertől.

Az NGC 3923 nem az egyetlen ga
laxis, amelyik körül hasonló íveket 
tál élteik. Hasonló alakzatok az e l
liptikus galaxisok mintegy 10%-a 
körül megfigyelhetők. Az ívek fe l
tételezhetően galaxisok összeütkö
zése révén keletkeztek. Az Astro- 
physical Journal március 15—i szá
mában Prieur k ife jt i ,  hogy az NGC 
3923 körüli héjak valószínűleg két 
lépésben keletkeztek. Először a 
külső, fényesebb héjak alakulhattak 
ki, amikor egy kísérőgalaxis bele
zuhant az elliptikus középpontjába, 
miközben elvesztette legtöbb c s il 
lagát. A belsőbb héjak később ke
letkeztek, amikor a kísérőgalaxis 
megmaradt magja oszcillá ln i kezdett 
az elliptikus galaxis belsejében, 
miközben egyre közelebb került an
nak középpontjához és ezalatt foko
zatosan elveszítette még megmaradt 
cs illaga it is , amelyekből a belső, 
halványabb héjak keletkeztek.

Flercsillag az Orionban

A csillagászok az Orion-köd közelé
ben több száz flercsillagot ismer
nek. Ezek időről időre hirtelen k i- 
fényesednek, a Nap flerjeinek nagy
léptékű változatainak tekinthető 
kitörést mutatnak. A csillagok ha
sonlóak a jó l ismert UV Ceti típusú 
változókhoz, amelyek azonban hal

vány, hideg és vörös, M színképtí- 
pusú objektumok.

Az Orion-köd flercsillagainak 
tanulmányozásában a legnagyobb ne
hézséget halványságuk je len ti. Tá
volságuk 1300 fényév körüli, fé
nyességük rendszerint 17-18 magni
túdó. Nemrégiben azonban B. D. Car
ter, Bernard J. 0'Mara és John E. 
Ross ausztrál csillagászoknak 
(Queensland Egyeteem) sikerült ki
törés közben megfigyelniük egy 
ilyen csillagot, sőt, használható 
színképeket is készítettek az ese
ményről. Megfigyeléseiket a 3,9 ru
es Angol-Ausztrál Távcsővel végez
ték. A műszerrel egyidejűleg az 
Orion 23 flercsillagát ellenőriz
ték. Ez úgy volt lehetséges, hogy 
optikai szálak segítségével a 23 
csillag  fényét ugyanabba a spekt
rográfba vezeték.

A T48 jelű változó 1985. decem
ber i  kitörését néhány óra le for
gása alatt e le jétő l végéig sikerült 
megfigyelniük. Inaktív állapotában 
a csillag  színképe az UV Cetiére 
emlékeztet, ugyanis a hidrogén és a 
kalcium erős emissziós vonalait mu
tatja . A kitöréskor a színkép foly
tonos része kifényesedik, a koráb
ban is jelenlévő emissziós vonalak 
megerősödnek, de újabbak is  megje
lennek. Az ausztrál csillagászok 
megfigyelése megerősíti a klasszi
kus és az Orionban lévő f le r c s il la -  
gok között fe ltéte lezett hasonlósá
got. A színkép változásai, a fe l
szabaduló energia mennyisége és az 
energiafelszabadulás üteme mindkét 
típus kitöréseinél hasonló.

(A Sky and Telescope 
1988 szeptemberi szárra alapján 

összeállította : Both Előd)
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