
y4z amatőr szerepe
A Sky and Telescope -- az 
amatőrcsillagász világ ve
zető folyóirata -- novembe
ri számát teljes egészében 
az amatőrcsillagászatnak
szentelte -- annak bizonyí
tására, milyen élénk a nem
zetközi érdeklődés a téma 
iránt. (Számunkra különösen 
érdekes, hogy a magyar ama
tőrcsillagászatról több he
lyen is említés történik.) 
Mi az amatőrcsillagász? Mit 
tehetnek az amatőrök? Mit 
hoz a jövő? Ilyen és hason
ló kérdéseket próbál a lap 
megválaszolni másfél tucat 
cikkben, melyeket vezető 
amatőrök és csillagászok 
írtak. A Meteor olvasói 
számára is ismerős témákat 
vesznek sorra (a Naprend
szer objektumainak megfi
gyelése, változócsillagok, 
meteorok észlelése, továbbá 
távcsőépítés, műszertechni
ka, a fényszennyezés stb.). 
Jelentek meg általános jel
legű írások is, melyek 
egyikét az alábbiakban kö
zöljük, rövidítve. Szerzője 
az angol Patrick Moore, ha- 
zája legismertebb amatőré.

A cs illagászat mindig is  egyike 
vo lt  azon tudományágaknak, melyek
ben az amatőrök számottevő szerepet 
játszottak. Sok nagy csillagász 
kezdte pályafutását amatőr észle lő 
ként: közismert William Herschel 
példája, és egy másik, napjainkból, 
Clyde Tombough-é. De mi a helyzet 
ma, amikor egy új technológiai kor
szakba léptünk?

Minthogy a 30-as években kezdtem 
e l amatőrködni —  és meg is  marad
tam amatőrnek — , e l tudom mondani 
néhány gondolatomat. De ezek csak 
sa ját vélekedéseim, nem szükségsze
rű, hogy mások is  így  gondolkozza
nak.

A I I .  világháború e lő tt, 
még messze vo lt az űrkorszaK, 
amatőrök általában szerény távcsö
vekkel dolgoztak vagy meglehetősen 
prim itív szintű fényképezéssel f°8 
lalkoztak. Hajlamosak voltak anra, 
hogy kizárólag a Naprendszer objek
tumait fig ye ljék  meg. Én magam is 
ezt tettem, s mindvégig a Hold ma
radt érdeklődésem fő célpontja; e l
ső, a Hold kartográfiájával fog la l
kozó cikkeimet még tizenéves fe j je l  
írtam. De voltak nálam sokkal kitű- 
nőbb nevek ezen a téren. Például T. 
Gwyn Elger és Walter Goodacre min
den idők talán legjobb holdtérképe
i t  készítették, őket követte H. 
Percy Wilkins és még sokan mások.

A bolygóészlelés terén olyan név 
munkálkodott, mint Bertrand Peek, 
aki megírta alapvető könyvét a Ju
p iter észle lésérő l. Peek nagyon ke
vés fényképfelvételt készített — 
vizuálisan fo ly ta tta  munkáját.

A szervezetek (p l. a British 
Astronomical Association) hold- és 
bolygóészlelési szekciói á lta l 
e lé r t  eredmények önmagukért beszél
nek. A radarészlelések beköszöntése 
e lő t t  az amatőrök á lta l vezetett 
v izu á lis  meteormegfigyelők munkája 
különösen fontos vo lt.

A sztellárasztronómiában azokban 
az időkben számos vá ltozócsillag 
típust észle ltek . Úgyszintén kiváló 
eredmények voltak a nóvák fe lfede
zésében. Emlékszem, az egyik BAA- 
találkozóra, melyen résztvettem 
193A- decemberében, a legfontosabb 
előadó J. P. M. Prentice, a vezető 
meteorészlelő v o lt , aki akkoriban 
fedezte fe l  a Hercules fényes nóvá- 
já t.

így dolgoztak az amatőrök a há
ború e lő t t .  Legtöbbjük tisztán  táv
csöves észle lő  vo lt , működésük sok 
területen alapvetőnek számított. Ha 
valaki kíváncsi vo lt a Jupiter Vö
rös Foltjának hosszúságára, a Vé
nusz hamuszürke fényének állapotára 
vagy arra, hogy van-e porvihar a 
Marson, valamelyik fontosabb amatőr 
szervezethez k e lle tt  fordulnia.

Mára a csillagászat felismerhe-
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tétlenü l megváltozott — így  tör
tént az amatőrcsillagászattal is . 
Nem csoda, ha szeretnénk azt tudni, 
van-e munkánknak olyan értéke, mint 
a korábbi időkben?

Válaszom határozott "igen"! 
Részrehajló vagyok az "ódivatú" 
módszerek iránt, melyeket olyan ré
gimódi amatőrök használnak, mint 
én. Vannak távcsöveim, a legnagyobb 
egy 15 hüvelykes re flek tor, de nem 
ártom rragam a számítástechnikába és 
az elektronikába, és csak nagyon 
kezdetleges szinten fotózom.

De mindig fo lytatok rendszeres 
holdészleléseket p l. a tranziens 
jelenségekkel kapcsolatban. Csak 
néhány csillagász tesz i ezt.

Mások bolygókat észlelnek rend
szeresen. Jelenleg átfogó kampány 
fo ly ik  a Mars és a Vénusz ész le lé 
sére. A bolygókutató szondák jelen
le g i hiánya miatt a csillagászoknak 
több és több amatőr bolygóészlelés
re van szüksége annak érdekében, 
hogy nyomon követhessék a változá
sokat. Még mindig van igény válto
zók vizuális észlelésére. (Szeré
nyen említem meg, hogy kb. 1 éve én 
voltam az első, aki lá tta  az SU Tau 
R CrB típusú c s illa g  elhalványodá- 
s á t .)

Ugyancsak vannak szupernóva-va- 
dászaink, közöttük kiemelkedő az 
ausztrál Robert Evans t is z te le tes . 
ő ész le lte  elsőként a közeli Centa- 
urus A különleges galaxis szupernó
váját, majd riaszto tta  a cs illagá
szokat, így a szupernóva nagyon ko
ra i állapotában készíthettek szín
képeket. Angliában Ron Arbour szá
mítógéppel vezér li nagy reflekto
rát, így egyik galaxisról a másikra 
gyorsan tud á tá lln i, hogy minde
gyikről fényképet készítsen.

Természetesen mindig lesznek 
amatőr üstökösvadászaink —  sok 
példa van erre Japánban és másutt. 
Angliában George Alcock öt üstököst 
és négy nóvát ta lá lt .  Végül nem 
szabad elfeledkeznünk az amatőr rá
diócsillagászokról, akik kiemelkedő 
munkát folytatnak, különösen meteo
rok kapcsán.

Röviden, az amatőrök is  elmoz
dultak az idő haladásával. Többé

nincsenek korlátozva vizuális Hold- 
és bolygótérképek készítésére. 
Olyan műszereket készítenek és 
használnak, melyek sok szempontból 
professzionális szintűek. Mégis, 
többnyire megvan bennük a tisztán
látás, nem választanak olyan témá
kat , melyek nagyon nagy átmérőt 
igényelnek, ehelyett saját lehető
ségeik között dolgoznak. De olyan 
programokat is  átvehetnek, melyeket 
a csillagászok azért hanyagolnak 
e l, mert nem akarnak vagy nem tud
nak velük foglalkozni, vagy nincs 
rá idejük.

így az amatőr cs illaga  továbbra 
sem áldozott le .  Állítom, hogy ma 
munkánk valószínűleg sokkal fonto
sabb, mint korábban bármikor. Vé
gül, ne feledjük e l, hogy a mai f i 
ata l amatőr a holnap csillagásza 
leh e t. Jól tudom e z t , mivel megle
hetősen nagy számú vezető c s i l la 
gász dolgozik a modern cs illa gá 
szatban, akik úgy kezdték, hogy e l
látogattak egy amatőr obszervatóri
umba.

PATRICK MOORE 
(Sky & Tel. 1988. november 

____________________________ ford. Mzs)

IAU munkacsoport 
amatőr- professzionális 

együttműködésre

Ahogy nő az amatőrök széna és ered
ményessége, nő az igény a tökélete
sebb dialógusra a professzionális 
cs illa gásza tta l. Az IAU (Interna
tiona l Astronomical Union = Nemzet
közi Csillagászati Unió) már 1969- 
ben felism erte ezt, amikor lé tre 
hozta az IUAA-t (International Uni
on o f Amateur Astronomers = Amatőr
csillagászok Nemzetközi Uniója). 
Sajnos a csoport működése nem vo lt 
eredényes, főként azért, mert nem 
kapott elegendő támogatást a nemze
t i  szervezetektől.

Öjabb lépés történt jó irányban, 
amikor a múlt évben az amatőrök 
csillagászat számára értékes tevé
kenységéről rendezte neg az IAU 98. 
Kollokviumát. Erre építve szerve
ze tt találkozót a Space Telescope
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S c ien tific  Institute-ban az I AU 
jú lius 31-én, ismét az amatőr-pro
fesszionális együttműködésről. Az 
S. J. Edberg és S. J. O'Meara szer
vezésében lé t r e jö t t  találkozó — 
melyen öt fö ldrész 25 csillagásza 
ve tt rész — tervezetet készített 
e l egy létrehozandó amatői>-profesz- 
szionális munkacsoporttal kapcso
la t bein. A munkacsoport gondolatát 
az IAU Baltimore-tan megrendezett 
XX. Közgyűlése is  támogatta.

A frissen lé t r e jö t t  munkacsopor
to t David Crawford (K it t  Peak Ob
szervatórium, USA) veze ti, függet
lenül más IAU bizottságoktól. A 
munkacsoport az IAU bizottságokkal 
együtt fogja  keresni az együttműkö
dés további lehetőségeit.

Hamarosan további alkalmak adód
nak a véleménycserére. P. Moore be
je len tette , hogy a British  Astrono
mical Association 1990 nyarára te r
vezi ta lá lkozó ját, mely az amatőr- 
csillagászat fe jlődésével fogla lko
zik . Egy hasonló esemény kerül meg
rendezésre Baja C a lif omiában az 
1991-es napfogyatkozás időpontja 
körül.

Fotómelléklet
1. A V iln iusi Csillagvizsgáló főépü
le te
2. Petavius-Vendelinus. 1988.09*28.
4:00 UT, 10 L f/130, 4 s exp., Ko
dak DX film . (Iskum József)
3. Hold. 1988.06.22. 100/1000 Zeiss 
AS refraktor, 4x-es nyújtás+3 db. 
Zenit közgyűrű és sárga szűrő. Orwo 
NP 27 film , 1 s exp.(Farkas László)
4. Hold. 110/1450 Zeiss refraktor 
(Mogyorósi Imre)
5. Iskum József 155/1085-ös Newton- 
reflektora.
6. Iskum József 100/1000-es Zeiss 
refraktora.
7* Szeibcr Károly asztrofotózáshoz 
használt tengelykeresztje.
8. M31* 1988.07.17. 15 perc exp., 
2,8/135 te leob jek tív , 0RW0 NP 27 
film  (Szeiber Károly)
9- Cassiopeia-Perseus. 1988.07. 
26/27. 5 perc exp., 1,8/50 objek

t ív ,  Fortepan 400 film . (Csóti Is t
ván, Balázs Antal, Teichner Szilárd, 
Horváth Tamás)
10. U Cygni. 1986.09*04. 5 perc
exp., 60/21O-es Zeiss-Tessar, Forte
pan 400 film . (Sári Gyula)
11. M27. 25 cm f/6 Newton-reflek
to r , 21 DIN-es szovjet fekete-fehér 
d ia . (Kelemen János)
12. Az Orion csillagkép. 2,8/35 rm»- 
es objektív, 2 perc exp., Fortepan 
400 film  (Sári Gyula)

Új előfizetőink figyelmébe

Tájékoztatjuk új e lő fizető in ket, 
hogy szerkesztőségünktől kedvezmé
nyes áron megrendelhetők a Meteor 
korábbi —  részben hiányos — évfo
lyamai. A következő évfolyamok ren
delhetők meg piros pénzesutalvá
nyon: 197^— 1980 (évfolyamonként
20 Ft); 1981 (30 Ft), 1982, 83, 84
(egyenként 40 Ft); 1985 (50 Ft), 1986 
(60 Ft), 1987 (150 Ft). Felhívjuk a 
figyelm et, hogy a 86/1-es és a 
87/1-es számok elfogytak, a 87/4-es 
számból pedig csak borító nélküli 
példányokkal rendelkezünk. Kérjük, 
hogy az igénylőink pontosan tüntes
sék fe l  az utalvány hátoldalán az 
összeg rendeltetését. A magas pos
ta i díjak miatt csak 100 Ft fe le t 
t i  igényléseket tudunk k ie lég íten i.

December 28.: Uránia-vizsga

Felhívjuk a vizsgázni szándékozók 
figyelm ét, hogy az Uránia-vizsgára 
december 28-án kerül sor, de. 10 
órai kezdettel, az Uránia C s illag- 
vizsgálóban.

Címlapunkon

Csukovics Tibor fe lv é te le  látható a 
Sirius vidékéről. 1988.03* 17-én ké
szült Egyiptomban, 25 perces expo
z íc ió va l. 2,8/85-ös ob jek tíw e l, 
Ektachrome 400 film re.
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A Világegyetem pereme

Valamely új megfigyelési módszer 
vagy technika bevezetése eddig á l
talában azt je len tette , hogy a 
csillagászok egyre mélyebbre hatol
hattak a Világegyetem mélységeibe. 
Most úgy tűnik , hogy ez a folyamat 

legalábbis az optikai tartomány
tan — véget ért.

J . Anthony Tyson (B ell Laborató
riumok) és munkatársai arról szá
molnak most be, hogy nagyon hal
vány, kék színű galaxisok egy cso- 
poroját fedezték fe l .  A galaxisok 
olyan fia ta lok , hogy a Világegye
temben a legelsőként keletkezett 
ilyen  objektumok lehetnek. Ez azt 
je len ti, hogy ha valóban ezek a már 
régóta keresett legősibb galaxisok, 
akkor távolabbra nézve néhány kósza 
kvazáron kívül más egyebet nemigen 
láthatunk.

Tyson és az Űrtávcső Tudományos 
Intézetben dolgozó Patrick Seitzer 
az uj galaxiscsoportot a Cerro To- 
lo lo - i  (C h ile ) 4 m-es távcsővel ké
s z íte t t  CCD felvételeken fedezte 
fe l .  A kutatók 12, a Tejútrendszer 
s ík já tó l távoleső, véletlenszerűen 
k ivá lasztott égboltrészről hosszú 
expozíciós idejű fe lvéte leket ké
sz ítettek . Az egyes felvételeken 
leképezett 2 ,5 ‘ 5 ívperc nagyságú 
területek a Palomar Sky Survey és 
annak d é li k iterjesztése szerint 
szinte egyáltalán nem tartalmaznak 
csillagokat. Az új fe lvéte lek  ezzel 
szemben rengeteg halvány, 28 ragni- 
túdó körüli objektumot mutatnak, 
minden egyes felvételen  ezernél is 
többet. Amikor kék, vörös és közeli 
infravörös fe lvéte leket egymásra 
másolva hamisszínes képeket á l l í 
tottak elő , k iderü lt, hogy az ob
jektumok jellegzetesen kékes színű
ek.

A legfényesebbekről, a 23 magni
túdó körüliekről a két kutatónak 
5,5 órás expozícióval sikerült 
színképet készíteniük. Eszerint a 
galaxisok vöröseltolódása legalább 
0,8. Tyson becslése szerint a leg
halványabb objektumok vöröseltoló
dása nyilvánvalóan 3 körüli lehet. 
Véleménye szerint az objektumok va

lóban a legősibb galaxisok, kékes 
színük annak tudható be, hogy nem
régiben ment végbe bennük a c s i l la 
gok kialakulásának első hulláma. A 
f ia ta l ,  forró csillagok erős ibo
lyán tú li sugárzását látjuk a vörös- 
eltolódás miatt a látható tarto
mányban. Tyson egyébként k izárja  
annak a lehetőségét, hogy a halvány 
galaxisok közeli, de kis abszolút 
fényességű objektumok lennének.

Minthogy ezeken a galaxisokon 
tú l már szinte semmi nincs, látható 
tartományban kisugárzott fényük 
szo lgá lta tja  az éjszakai égbolt 
háttérfényességének legnagyobb ré 
szé t. Ugyanakkor a számuk éppen 
meglelelő ahhoz, hogy magyarázatot 
adjanak a kvazárok 10-15%-a színké
pében látható abszorpciós vonalak 
je len lé tére , mivel azt már korábban 
t e l  tételezték, hogy ezek a vo
nalak azért keletkeznek, nert a tá
v o li  kvazárok fénye közelebbi, de 
nagyon halvány galaxisokon halad 
keresztül.

Az aktív Nap fényesebb

Három mesterséges hold mérései 
alapján elsőízben sikerü lt bizo
nyítható kapcsolatot ta lá ln i a 11 
éves naptevékenységi ciklus és a 
Nap fényessége között. Eszerint a 
naptevékenységi ciklus során a Nap 
fényessége 0,04 százalékot ingado
z ik . Meglepő módon a Nap akkor a 
legfényesebb, amikor a legtöbb fo lt  
látható a felszínén . Azt gondolhat
nánk ugyanis, hogy a fo ltok  á lta l 
kisugárzott kevesebb fényt nem tud
ja  az aktív Nap felszínén elsősor
ban a foltcsoportok környékén msg- 
figyelhető  fáklyamezők sugárzás- 
többlete ellensúlyozni.

1980 e le je  óta a Solar Maximum 
Mission (SMM) napkutató mesterséges 
hold csaknem folyamatos adatsort 
szo lgá lta to tt a te lje s  színképtar
tományban a Nap fényességének vál
tozása iró l. A műhold felbocsátását 
követően hamarosan fe lfedezték , 
hogy a Nap fényessége a fo ltcsopor
tok és fáklyamezők fe l -  és eltűné
sének következtében néhány napos
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periódussal 0,2 százalékos fényes
ségváltozást mutat. Emellett a mű
hold adataiból 1980-tól 1986 e le jé 
ig ,  tehát a csökkenő naptevékenység 
időszakában kicsiny, de folyamatos 
csökkenést mutattak ki.

A naptevékenységi minimum 1986- 
ban következett be. Ugyanakkor a 
műhold mérései szerint abbamaradt a 
Nap halványodása, majd 1987 végén a 
naptevékenység növekedésével párhu
zamosan a Nap fényessége növekedni 
kezdett. A fe lfedezésrő l Richard C. 
Wilson (Sugárhajtóművek Laboratóri
uma) és Hugh S. Hudson (San Diegói 
Californ ia  Egyetem) az á p r ilis  28-i 
Nature-ben számoltak be. Az Ameri
kai Geofizikai Unió tavaszi ülés
szakán a Nimbus-7 és a Föld sugár
zásháztartását vizsgáló mesterséges 
hold mérései alapján hasonló ered
ményekről számoltak be.

Ugyanakkor két texasi kutató 
szerint a napsugárzás nagyságában 
bekövetkező, még ennél is  kisebb, 
de tartósan fennmaradó változások 
jelentős égha jla ti változásokat 
okozhatnak, amelyek az elmúlt né
hány százm illió év során egyes é lő 
lények tömeges kipusztulásához ve
zethettek. Brian A. Tinsley légkör- 
kutató viszont más kapcsolatot ta
lá l t  a naptevékenységi ciklus és a 
Föld időjárása között. Megállapí
to tta , hogy naptevékenységi minimum 
idején  az Atlanti—óceán északi ré
szén a t é l i  viharok mintegy 700 k i
lométerrel északabbra haladnak an
nál, mint maximum idején . Más kuta
tók arra figye ltek  fe l ,  hogy sztra
toszféra  s ze le i közvetíthetik  a 
naptevékenységi ciklus és az éghaj
la t  közötti kapcsolatot.

Kialakuló szupernóva ?

összegyűlik az á lta la  a kísérő- 
csillagból elszippantott anyag,majd 
időközönként abban spontán magreak
ciók mennek végbe. A kitörések v i
szonylagos gyakorisága azzal magya
rázható, hogy a fehér törpe tömege 
közel van az 1,4 naptömeges úgyne
vezett Chandrasekhar-határhoz, 
amely fö lö tt a c s illa g  összeroppan 
saját súlya a la tt. Ez azt je len ti, 
hogy ha a c s illa g  hasonló ütemben 
sz ív ja  el k ísérője anyagát, akkor 
rövidesen I .  típusú szupernóvává 
válhat.

Már az elmúlt évi kitörés e lő tt 
is  úgy gondolták, hogy az U Sco-t 
akkréciós korong veszi körül, 
amelynek sík ja látóirányunkba esik, 
és ez hozza lé tre  a nóva nyugalmi 
állapotában a je llegzetes  emissziós 
színképvonalakat. Kazuhiro Sekigu- 
chi (Dél-Afrikai Csillagvizsgáló ) 
szerint az 1987-es kitörés megfi
gyelt tulajdonságai azzal magyaráz
hatók, hogy a nukleáris robbanáskor 
kidobódó anyag egy része kölcsönha
tásba kerül az akkréciós korong 
anyagával, ami jelentős mennyiségű 
fény keletkezéséhez vezet. A k itö 
rés megfigyelt színképi tulajdonsá
gai összhangban vannak ezzel az e l
képzeléssel. Ugyancsak alátámaszta
ni látszanak ezt a képet más kuta
tók számítógépes modellszámításai 
is ,  amelyek szerint az U Scorpii 
100 000 éven belü l, azaz cs illagá 
szati értelemben hamarosan, I .  t í 
pusú szupernóvává válhat. A model
lekből levont következtetéseket 
csak az tesz i bizonytalanná, hogy 
eddig még nem sikerült az U Sco tá
volságát kellő  pontossággal megha
tározni, csak annyit mondhatunk,
J®87. a , °s i l la S 10 000 és 200 000 
fényév közötti távolságban van tő
lünk.

1987. május 16-án M. Dániel 
Overbeek dé l-a fr ik a i amatőr megfi
gye lte  az U Sco visszatérő nóva k i
törését. A c s illa g  a múltban már 
négy alkalommal —  1863-ban, 1906- 
ban, 1936-ban és 1979-ben —  muta
to t t  hasonló k itö rést. A cs illagá 
szok szerint a kitöréseket az okoz
za, hogy egy fehér törpe felszínén

Gázba fulladt pulzárok
vagy fekete lyukak ?

a+*?ák~k?di en lév5höz hasonló f i 
ata l pulzárok okozhatják a Tejút-
2  mS 61* ^  32 UMa-ban lévő M81 

02 galaxisok magjának aktiv itá - 
• Ha a fe lté te le zés  igaz, akkor
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nincs szükség fekete lyukak fe lté 
telezésére az e galaxisok magjában 
végbemenő folyamatok magyarázatára.

E három galaxis magjában fényes, 
kompakt rádióforrások bújnak reg, 
amelyek tulajdonságai nem hasonlí
tanak a közönséges csillagokéhoz. A 
Tejútrendszer ragjában például sok 
m illió  naptömegű anyag zsúfolódik 
össze egy kb. 3 fényév átmérőjű 
térrészbe. Ugyanakkor a rádiótarto
mányban megfigyelhető szerkezet 
legfinomabb részleteinek mintegy 10 
csillagászati egységnyi méret fe le l  
meg. Végül a ragból változó erőssé
gű, elektronok és pozitronok anni- 
h ilációjából ( szétsugárzódásából) 
eredő gammasugárzás figyelhető reg.
E megfigyeléseket sok csillagász 
úgy értelm ezi, hogy a galaxisok kö
zéppontjában rendkívül nagy tömegű 
fekete lyuk található. A lehetőség 
azért különösen csábító, mert ha
sonló, de még nagyobb energiájú fo
lyamatokkal próbálják megragyarázni 
a kvazárok és más különleges objek
tumok energiaprodukcióját is .

Az M81 és az M82 magja első p il
lanat Dán a Tejútrendszeréhez hason
lónak tűnik. Az M82 magja azonban 
erős infravörös és rádiósugárzást 
bocsát tó. egy a látható fény tarto
mányában sajnos takart, kb. 2000 
fényév átmérőjű tartományból. Az 
M81 elnyúlt rádiómagja ezzel szem
ben csak néhány ezer csillagászati 
egység átmérőjű, de ugyancsak je 
lentős infravörös sugárzástöbbletet 
mutat. Van-e azonban e galaxisok 
magjában fekete lyuk? Talán nincs.
A fekete lyukak jelenlétébe vetett 
h it először mintegy 10 évvel eze
lő t t  ingott reg,  amikor kiderült, 
hogy az M82 magjának aktivitása az
za l is  megmagyarázható, hogy ott 
kb. 10 m illió  évvel ezelő tt h irte
len, rövid idő leforgása a la tt sok 
c s illa g  szü letett. Az ebből vissza
maradt szupernóvamaradványok lenné
nek a felelősek a megfigyelt rádió
sugárzásért, míg a porral körülvett 
forró csillagok bocsátják tó a sok 
infravörös sugárzást.

Legújabban Charles W. Engelke 
(Massachusetts Műszaki Egyetem) azt 
á l l í t ja ,  hogy az em lített három ga

lax is  ragjában és még jónéhány más 
kisteljesítményű galaxisragban 
nincs más, mint közönséges pulzá- 
rok, amelyek "belefu lladtak" egy 
abnormálisán sűrű gázba. A hipoté
z is  legszimpatikusabb tulajdonsága, 
hogy egyetlen paraméter (a  gáz sű
rűsége) változtatásával leírhatók a 
különböző esetek. Engelke szerint a 
Tejútrendszer esetében a pulzárokat 
körülvevő gáznak ehhez 100 m illió  
atom/cm sűrűségűnek k e ll lennie, 
ami in te rs z te llá r is  viszonylatban 
meglehetősen nagy, de elenyészően 
csekély például a fö ld i légkörhöz 
képest. Modellje jó l  reprodukálja a 
m egfigyelt források méretét, fo ly 
tonos színképét, valamint rádió- és 
infravörös sugárzását. A megfigyelt 
tulajdonságok magyarázatához az 
M81 -ben és az M82-ben 100 000 és 2 
m illió  .. i l l e t v e  3000 és 40 000 
atom/cm közötti sűrűségű gázra 
lenne szükség.

További két megfigyelés is cá
fo ln i lá tsz ik , hogy a galaxisok 
magjában fekete lyukak lennének. 
George és Marcia Reike (Arizonai 
Egyetem) a Tejútrendszer ragjának 
20 fényéves környezetében 43 c s i l
lag sebességeloszlását vizsgálta  
meg. Ennek alapján megállapították, 
hogy ha helyesek a Tejútrendszer 
középpontja közelében a csillagok 
e loszlásáról v a llo t t  nézeteink, ak
kor nincs szükség fekete lyukra a 
m egfigyelt sebességeloszlás magya
rázatához. Ortwin E. Gerhard (Cam- 
bridge-i Egyetem) az Androméda-köd 
ragjában látható áramlásokat v izs
gá lta  és arra a következtetésre ju
to t t ,  hogy azok magyarázatához sem 
k e ll  fekete lyuk je len lé té t fe l t é 
te lezn i.

A  legtávolabbi galaxis

A lig  néhány hónappal azután, hogy 
3,4-es vöröseltolódású galaxist s i
került fe lfedezn i, máris regdőlt ez 
a rekord, mert augusztus 8-án az 
Astrophysical Journalben regjelen t 
egy 3,8-es vöröseltolódású galaxis 
fe lfedezésérő l szóló híradás. Ken
neth Chambers, az Űrtávcső Tudomá-
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nyos Intézetben dolgozó végzős 
egyetemi hallgató, George Miley 
(Leiden! Egyetem) és Wil van Breu- 
ge l (Berkeley Egyetem) különleges 
rádiószínképe miatt kezdett érdek
lődni a 4C 41.17 je lű  galaxis 
irán t. Ezt követően áprilisban a 
K itt  Peak-i 4 m-es távcsővel v izs
gálták meg a ga laxist. Ekkor derült 
k i, hogy színképében a hidrogén és 
a szén emissziós vonalai laborató
riumi hullánhosszukhoz képest 3807*- 
kal eltolódva láthatóak. A Hubble- 
állandó elfogadott értékétől függő
en a ^ la x is  távolsága 6 és 15 mil
liá rd  fényév között van. Ilyen  nagy 
távolságban korábban csak kvazár o- 
kat ismertünk.

A Hubble-állandó

Továbbra is  bizonytalan a Hubble- 
állandó értéke. Allan Sandage, a 
John Hopkins Egyetem munkatársa, a 
kozmikus távolságskálák neves 
szakértője az augusztus 15-i Astro- 
physical Journalben két különböző 
cikket közöl, melyekben a Hubble- 
állandóra két különböző értéket ad 
meg. Az egyik cikke szerint az á l
landó értéke 42 km/s/Mpc, 11 km/s 
hibával, a másik szerint viszont 56 
km/s/Mpc, 13 km/s hibával. Az első 
értéket a fényes sp irá lis  galaxisok 
fényességéből vezette le ,  míg a má
sodikat a galaxisok 21 cm—es rádió- 
sugárzása és a valódi fényességük 
közötti kapcsolat alapján határozta 
meg.

Elkeresztelték az Uránusz 
holdjait

A Nemzetközi Csillagászati Unió 
égitestek elnevezésével foglalkozó 
munkacsoportja augusztusban te r
jesz te tte  az IAU Baltimore-ban ta r
to t t  20. közgyűlése e lé  az Uránusz 
űj holdjainak elnevezésére vonatko
zó javaslatát. Mint ismeretes, a 
korábban ismert öt hold mellé (A r i
e l ,  Umbriel, T itania, Oberon, Mi- 
randa) a Voyager-2 űrszonda a boly
gó 1986 januári megközelítésekor

további t íz e t  fedezett f e l .  Ezé 
kaptak most nevet, mégpedig a ha
gyományoknak megfelelően Shake
speare drámahőseiről és Alexander 
Pope egy szatírájának szereplőiről. 
Az alábbiakban az új holdak fe l f e 
dezéskor kapott ideiglenes jelö lése 
után megadjuk az újonnan kapott ne
vüket, a bolygótól mért távolságu
kat és közelítő  átmérőjüket (utób
biakat kilométerben).

Az Uránusz hold ja ival együtt ka
pott nevet a Szaturnusz 1980 S6 
ideiglenes jelö lésű  kísérője is , 
amelyet eddig Dione B néven emle
gettek, mert a Szatumusz-Dione- 
rendszer egyik trianguláris Lag- 
range-féle librációs pontjában ke
ring. A hold mostantól kezdve a He
lene nevet v is e l i .

(A Sky and Telescope októberi 
száma alapján 

összeá llíto tta  Both Előd)

METEOR ’89
amatőrcsillagászati tábor

Jövő évi táborunkat ismét a veszp
rémi Georgi Dimitrov Megyei Művelő
dési Központtal közösen szervezzük, 
a bakonybeli Ráktanyán. A június 
30 július 7. között (péntektől 
péntekig) tartó egyhetes tábort 
kezdő és haladó amatőröknek, észle
lőknek és távcsőkészítőknek szer
vezzük. Az előzetes jelentkezéseket 
Mizser Attilának továbbítsuk a 
szerkesztőség címére (Uránia Csil
lagvizsgáló, 1253 Budapest, Pf. 
36 .). Minden ész le lő t és távcsőépí
tőt szeretette l várunk!
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