Víz nélküli kisbolygók
A kisbolygók infravörös megfigyelé
sei és a meteoritok laboratóriumbeli elemzései a rra engednek követ
keztetni, hogy a Naptól távolabbi
kisbolygók a Naprendszer legősibb
anyagából épülnek fel, náluk csak
az üstökösök öregebbek. Az is fel
vetődött, hogy a kisbolygók, épp
úgy, mint az üstökösök, a Naprend
szer fiatal korában a bolygók lég
körét vízzel gyarapították.
Amerikai kutatók a legnagyobb
széntartalmű kisbolygók közül majd
nem 40-et megvizsgáltak abból a
szempontból, hogy
tartalmaznak-e
vizet. Azt találták, hogy a Mars és
a Jupiter közötti kisbolygók két
harmada gazdag kristályvízben. (Sz
annyit jelent, hogy a vízmolekulák
más molekulákhoz kötődve vannak je
len a kristályrácsban.) De azzal az
elterjedt nézettel szemben, hogy a
kijjebb keringő aszteroidák több
vizet ás szenet tartalmaznak (ugya
nis az ottani alacsonyabb hőmérsék
let kisebb párolgással jár), a ku
tatók ezeknek a kisbolygóknak a
felszínén nem találtak vizet.
A szakembereknek is meglepetést
okozott, hogy a színképben nem ta
láltak vízre utaló jeleket, mert
ezekről a kisbolygókról azt felté
telezték, hogy hasonlóak egy inak
tív üstököshöz.
(Planetary Report 1989/2
ford. Miklós György)

Napszélben főtt kisbolygók
A régebbi felfogás szerint a Nap
rendszer keletkezését követően az
alumínium-26 radioaktív bomlása so
rán felszabaduló hő olvaszthatta
meg a kisbolygókat. A meteoritekben
azonban az ehhez szükségesnél sok

kal kevesebb alumíniumot és az Al26 bomlásaként keletkező rragnézium26-ct találtak, ami kételyeket éb
resztett a csillagászokban korábbi
elképzelésük helyességét illetően.
Húsz évvel ezelőtt vetette fel
először Charles P. Sonett (Arizona
Egyetem) a jelenség magyarázatára a
napszél megerősödését. Most kollé
gája, Floyd Herbert úgy véli, hogy
a hipotézis magyarázatot adhat a
különböző kisbolygótípusok létezé
sére. Tudjuk, hogy a
naptípusű
csillagok a fősorozatra való ráfejlődásük előtt T Tauri állapotba ke
rülnek, melynek során 10 ezer— 10
millió éven keresztül
fényességük
sokkal nagyobb a korábbinál. Ezen
időszakban az elektromágneses su
gárzáson kívül a részecskesugárzás
is megerősödött, ami a Nap keletke
zése után a Naprendszerben vissza
maradt gáz és por nagy részét is
kisöpörte. Sonnett számításai sze
rint a Nap esetében a T Tauri á-1
pót nagyon intenzív lehetett. EnneK
során a napszéllel együtt mozgó
mágneses mező elektromos áramot in
dukálhatott a kisbolygók belsejében.
ezzel felmelegítve azokat.
Számítógépes modellszámításokkal
ellenőrizte, hogy a napszél erőssé
gétől, a Nap tömegvesztésének mér
tékétől, a kisbolygó
méretétől,
Naptól való távolságától és anyagá
nak
hővezetőképességétől függően
milyen belső hőmérséklet alakulha
tott ki. A néhányszor tíz km átmé
rőjű kisbolygók teljes tömegükben
gyorsan megolvadtak, a nagyobbak
lassabban. Herbert modellje szerint
amennyiben a Nap T Tauri állapota
10 000 évig tartott, akkor az 50
km-esnél kisebb kisbolygók olvadtak
meg, ha viszont 10 millió évig tar
tott az intenzív napszél korszaka,
akkor a 200— 500 km-esek is megol
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vadhattak. A T Tan állapot végén
visszaállt a napszél eredeti szint
be , a kisbolygók felszíne lehűlt,
hőszigetelő kérget alkotva az égi
testek felszínén. Emiatt belsejük
évmilliókon keresztül olvadt marad
hatott. Ez megerősíti annak a lehe
tőségét, hogy egyes
kisbolygók,
például a Vesta, részben olvadt
testek összeütközése során kelet
keztek.
(Sky & Tel., 1989. április —

B.E.)

Földközeli kisbolygó
1989. március 22-én az 1989 FC jelű
kisbolygó minden eddig ismert asz
teroidánál közelebb, 690 ezer km
távolságban haladt el a Földtől.
Korábban a rekordot a Hermes 1937—
es földközelsége tartotta 750 000
km-rel. (A Sky and Telescope cikke
sok érdekes adatot ismertet az ese
ménnyel kapcsolatban. Ehelyütt eze
ket idézzük, bár a cikk hangvételé
vel nem értünk egyet. A magunk ré
széről ugyanis nem tartjuk aggoda-ormra okot adónak azt, ha egy égi
test mellett saját méreténél 55ször nagyobb távolságban egy nálá
nál több tízezerszer kisebb méretű
és legalább lO'^-szer kisebb tömegű
test halad el.
Indokolatlannak
tartjuk a be nem következett becsa
pódásra vonatkozó, bár kétségtele
nül érdekes összehasonlító adatok
felsorolását. Igaz, hogy ezekből
bárki ízlése szerinti következte
tést vonhat le, ám a nagy számok
mégis a borúlátó következtetést su
gallják. — B.E.)
Az 1989 FC-t Henry E. Holt és
Norman G. Thomas (Lowell Obszerva
tóriumi) fedezte fel azon a felvé
telpáron, amelyet március 31 -én a
Fáiomar-hegyi 45 cm-es Schmidt-távcsővel készítettek. Holt egyébként
nyugdíjas geológus, aki amatőrként
segít Eugene és Carolyn Shoemakér
nék földközeli kisbolygókat kutató
programjukban. A kisbolygót azért
csak jóval legnagyobb földközelsége
után sikerült felfedezni, mert a
Földet nagyjából a Nap irányából
közelítette meg, így ebben az idő
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szakban nem volt lehetőség a msgfi
gyelésére.
Az objektum pályáját rrian G.
Marsáén (Minor Planet Center, Cam
bridge,
Massachusetts) határozta
meg. Ehhez a felfedezők által ápri
lis 2-án, 3-án és 4-én valamint a
Harvard College Observatory 155 cmes reflektorával április 9-én ké
szített felvételeket is felhasznál
ta. Eszerint az 1989 FC keringési
ideje 1,03 év, pályája 5 fokkal
hajlik az ekliptikához. Az ellipti
kus pálya a Vénuszé és a Marsé kö
zött helyezkedik el.
Marsáén és Gerhard Hahn összeál
lították a Földet eddig 0,036 Cs.
E.-nél (14 Föld-Hold távolság) job
ban megközelítő égitestek listáját.
Az események utóbbi
évtizedbeli
szaporodása az egyre alaposabb meg
figyeléseknek köszönhető. A listára
nem került fel az 1566 Icarus 1968as, ugyancsak nagy sajtónyilvános
ságot kapott földközelsége, mert az
Icarus
legkisebb távolsága 0,042
Cs. E. volt.

Edward Bowell (Lowell Obszerva
tórium) becslése szerint az 1989 FC
abszolút fényessége
21 magnitúdó
(ilyen fényesnek látszana, ha a
Földtől és a Naptól egyaránt 1 Cs.
E. távolságban lenne). Ka az 1989
FC S típusú, vagyis 0,14 körüli albedójú, akkor átmérője kb. 200 mé
ter, ha viszont sötétébb, C típusú,
akkor kb. 400 méter.

A pályák hasonlósága miatt a
legnagyobb megközelítéskor a Föld
és az 1989 FC relatív sebessége
10,8 km/s volt. Ha
történetesen
centrálisán
összeütköztek volna,
akkor ez a Föld gravitációs hatása
miatt
15,6 km/s-ra
nőtt volna.
Ilyen sebességgel becsapódva (ter
mészetesen a szárazföldbe) egy 200
m átmérőjű kisbolygó
4,7 km, egy
400 m-es 7,2 km átmérőjű krátert
ütött volna. Ez ugyan nagyobb az
1,2 km-es arizonai Barringer mete
orkráternél , de figyelembevéve a
tengerek és a gyéren lakott terüle
tek arányát, még ebben a szeren
csétlen esetben is komoly remény
lett volna a súlyos katasztrófa el
kerülésére .
(Sky & Tel., 1989- július —

B.S.)

Mégsem kisbolygó a Chiron?
Charles Kowal az Icarus januári
számában összegezte 8 évi fotografikus munkáját. A Fálomar-hegyi 122
cm-es Schmidt-távcsővel 320 felvé
telt készített. Ezeken 10 kisboly
gót és hat üstököst fedezett fel,
utóbbiak közül kettő ismert perio
dikus
üstökösök
újrafelfedezése
volt. A kutatás fő célja azonban az
1977-ben felfedezett Chironhoz ha
sonló, távoli, lassú
objektumok
felkutatása lett volna. Ilyeneket
azonban nem sikerült találnia. Nem
sikerült tehát eldönteni, hogy a
Chiron egy különleges, egyedülálló
objektum, vagy pedig egy népes csa
lád legnagyobb, legfényesebb tagja.
A Chiron még több mint egy évti
zeddel felfedezése után is izgatja
a csillagászok fantáziáját. Az el
múlt évben váratlanul kifényese
dett, ami üstökösszerű aktivitásra
enged következtetni. Megerősíti ezt
egy újabb felfedezés, melynek során
kómát találtak a Chiron körül. A
Kitt Peak-i 4 méteres távcsőre sze
relt CCD kamerával április 9-én ké
szített felvételen a 2060-as sor
számú kisbolygó képe körül halvány
ködösség látszik, amit feltehetően
a Chircn felszínén felszabaduló por
és szén-dioxid okoz. A kóma jelen

létét a következő éjszakán készí
tett felvétel
is megerősítette.
Amennyiben a Chiron valóban üstökös
lenne, akkor ez lenne .résszé a leg
nagyobb az ismertek közül, mert át
mérője 180 km, vagyis több mint
tízszer nagyobb a Halley-üstökös
magjánál.
(Sky & Tel., 1989. július —

B.E.)

Űr-hírek - röviden
Az űrrepülőgép menetrendjében bekö
vetkezett változások miatt ismét
elhalasztották a Hubble Űrtávcső
felbocsátását. A tervezett legko
rábbi időpont ezúttal 1990 márciu
sa. A tervek szerint a műszert ok
tóberben szállítják a Kennedy űr
központba.
A Challenger pótlására most épü
lő újabb amerikai űrrepülőgép az
Endeavour nevet kapta. Ugyanez volt
a neve Cook kapitány hajójának,
amellyel 1769-ben Tahitira utazott,
hogy megfigyelje a Vénusz átvonulá
sát.
Május 16-án a Galileo űrszondát
a floridai
Kennedy
űrközpontba
szállították, hogy előkészítsék ok
tóberre tervezett indítására.
(Sky & Tel., 1989. július —

B.E.)

Újabb fekeíeiyuk-jelöltek
Az 1970-es évek első felében a
csillagászok számos megfigyelt je
lenséget a fekete lyukak számlájára
írtak. A kettős rendszerek közül
sokat (az epszilon Aur-tól kezdve a
béta Lyr-ig) fekete lyukak jelenlé
tével magyaráztak, ám ezeket a ma
gyarázatokat később elvetették. A
"klasszikus" objektumok közül csak
három állta ki az idő próbáját, a
listára azonban mindig újabb jelöl
tek kerülnek.
1988. április 26-án Hiroshi Cunemi (Osaka Egyetem) és kollégái a
Ginga mesterséges hold segítségével
fényes röntgen nóvát fedeztek fel a
Vulpeculában. A GS 2000 + 25 jelű
objektum részletes vizsgálata során
kiderült, hogy röntgen-, optikai

ig

ás rádiótulajdonságai csaknem tel
jesen azonosak az Orion és a Monoceros határán lévő, A 0620 - 00 je
lű, jól ismert feketelyuk-jelölt
tel. Ennek alapján a japán kutatók
az általuk felfedezett objektumot
is a jelöltek közé sorolják. A kér
dést csak a részletes optikai vizs
gálat döntheti el. Ha azonban a no
va nyugalmi állapotában a várako
zásnak megfelelően
valóban 25,5
rragnitúdós,
akkor erre
csak a
Hubble Űrtávcső lesz képes.
A jelöltek sorába tartozik a va
lamivel könnyebben megfigyelhető SS
433 is. Az Exosat műhold rontgenmegfigyelései megerősíteni látsza
nak a feltevést. E megfigyelésekből
ugyanis az következik, hogy ennek a
kettős rendszernek a láthatatlan,
rendkívül nagy sűrűségű tagja lega
lább 10 naptömegű. Túl nagy tehát
ahhoz, hogy neutroncsillag lehes
sen, csak fekete lyuk lehet. A ku
tatók minősítik is saját feltevésü
ket, eszerint az kevés előfeltevé
sen alapul, ezért meggyőző.
(Sky & Tel., 1989. július —

B.E.)

A COBE vizsgálja az Ősrobbanást
A legősibb megfigyelhető csillagá
szati objektum az a mikrohullámú
háttérsugárzás, amely az ősrobbanás
után 300— 500 ezer évvel keletke
zett. Ez a milliméteres és rövidebb
hullámhosszú sugárzás a tér minden
irányából egyenletes erősséggel ér
kezik. Spektráiis tulajdonságai egy
2,? K-es fekete testének felelnek
meg. Részletes vizsgálata a legköz
vetlenebb betekintést nyújtja az
ősrobbanás fizikai viszonyaiba, az
1 mm-nél rövidebb hullámhosszú su
gárzás vizsgálata azonban a légköri
elnyelés miatt nehézségekbe ütközik.
Hamarosan azonban új eszköz fog
a kutatók rendelkezésére állni a
mikrohullámú háttérsugárzás vizsgá
latára. A Cosmic Background Explo
rer (COBE) nevű műholdat július vé
gén kellett volna pályára állítani..
Az utolsó pillanatban azonban az
egyik műszer kalibrálásában hibát
találtak,
ami miatt az indítást
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legalább szeptember közepéig
el
kell halasztani. A hiba felismeré
sekor ugyanis a műszereket már le
hűtötték
üzemi
hőmérsékletükre.
Csupán a felmelegítés, majd a hiba
kijavítása utáni ismételt lehűtés
legalább 5 hetet vesz igénybe.
A COBE három tudományos műszert
hordoz, melyek közül kettőt 600 li
ter folyékony héliumnál 1,6 K-re
hűtenek le, hogy saját hősugárzásuk
ne zavarja a méréseket. A hélium
mennyisége kb. egy évig biztosítja
a műszerek hűtését. A műhold 75 másodpercenkét fog megfordulni a ten
gelye körül. így egy év alatt a
teljes égboltot kétszer tudják át
vizsgálni.
A COBE kör alakú, közel poláris
(90 fokhoz közeli inklinációjú),
900 km földfelszín feletti magassá
gú, ún. napszinkron pályán fog ke
ringeni. (A napszinkron pálya sajá
tossága, hogy a Föld lapultsága kö
vetkeztében
fellépő perturbációk
pontosan olyan szögsebességgel for
dítják el a pálya síkját, amilyen
szögsebességgel a Föld halad a Nap
körül, így a pálya síkjának a Nap
irányával bezárt szöge állandó. —
B.E.) Ehellett a műholdat keringési
idejével megegyező periódusidővel a
pálya síkjára merőleges tengely kö
rül is megforgatják (azaz keringé
sét mesterségesen kötetté teszik —
B.E.). Ezzel elérik, hogy a műsze
rek mindig a Nap irányával 94 fokos
szöget bezáró és a Földdel pontosan
ellentétes irányba nézzenek.
A három műszer az 1 mikrométer
és az 1 cm közötti hullámhossztar
tományt fedi le . A műszerek három
alapvetően fontos kérdésre keresik
a választ.
A háttérsugárzás spektruma való
ban megegyezik-e érv ideális feke
tetest színképével? Az elmúlt évek
rakétákkal végzett kísérletei során
merült fel annak a gyanúja, hogy a
háttérsugárzás spektruma nem is fe
ketét est spektrum. A COBE a távoli
infravörös abszolút spektrofotomé
terével (FIRAS, Far Infrared Abso
lute Spectrophotometer) megvizsgál
ja ennek a lehetőségét. A műszer 4
bolométer segítségével 0,1 és 10 mm

közötti hullámhosszakon ICO csator
mán egyidejűleg méri 3. háttérsugár
zás intenzitását. .Minden egyes bo
leméter :0
K hcmérsékistkiLLcnbság
kímu'catásara alkalmas. Remény van a
korai Világegyetemben nra még isme
retlen részecskék bomlásának közve
tett kimutatására, a feltételezett
kozmikus húrok és az amihilálódó
antianyag felderítésére.
Valóban azoncs erősségű-e minden
.irányból (izotróc-e) a háttérsugár
zás? A Differenciális Mikronullámú
Radiométer (EMR, Differential Mic
rowave Radiometer) a 3,3; 5,7 és
9,6 mrt-es hullámhosszakon dolgozik.
Minden hullámhosszon két, egymással
6ű fokos szöget bezáró irányban mé
rik a háttérsugárzás intenzitását,
illetve a kát irányból jövő sugár
zás különbségét. A műszer térbeli
felbontóképessége csak 7 fok, ám a
háttérsugárzás
hőmérsékletét
0,00015 K-es pontossággal térképezi
fel. Az eredmények választ adhatnak
arra, hogy forog-e a Világegyetem
egésze (ez egyben a felfúvódó Vi
lágegyetem modelljének ellenőrzése
is, hiszen ezen elmélet szerint a
Világegyetem nem forog), kimutat
hatják a galaxisok kialakulásához
vezető ősi inhomogenitásokat, vala
mint megmérhetik
a Világegyetem
egészéhez, mint az egyetlen abszo
lút vonatkoztatási rendszerhez ké
pest a sebességünket.
Megfigyelhetjük-e az első szüle
tő csillagokat 43 galaxisokat? A
kérdésre a diffúz infravörös hát
térkísérlet (DIRBE, Diffuse Infra
red Background Experiment) keresi a
választ. A műszer a ^ és 10C0 kö
zötti
vörcseltolódásű tartományt
vizsgálja. A DIRBE 1 és 3 mikromé
ter közötti hullámhosszakon polari
zációs méréseket is végez, hogy a
kozmológiai jelentőségű objektumo
kat meg lehessen különböztetni a
(térben és időben) közeli források
tól.
A legtöbb kutató szerint a COBE
jelentősége C3ak a háttérsugárzás
1?ó>-b<in történt felfedezéséhez ha
sonlítható, amelyért Arr.o Fenzias
és Robert Wilson később Nobel-díjat
kapott. George Smoot, a CMR kísér-

let felelőse szerint a COBE felbo
csátásával a kozmológia aranykora
kezdődik el.
(bicy í Tel., 1969. június —

3.E.)

Nagy meteorit az Antarktisziul
Az elmúlt két évtizedben az Antark
tisz bizonyult a leggazdagabb mete
oritlelőhelynek, bár a talált reteoritek többsége csak néhány grammos
volt. 1588 decemberében viszont űj—
zélandi ^kutatóknak sikerült egy 67
kg tömegű vas-nikkel meteorítot ta
lálniuk, amely a Derrick-csúcs me
teorit nevet kapta. Ugyanezen a te
rületen korábban egy nemzetközi ex
pedíció 16 meteoritet talált, me
lyek együttes tömege 320 kg volt.
Feltételezik, hogy mindezek a dara
bok, a most talált Derrick-meteorittaI_!?yütt’ e^/etlen nagy, lega
lább 300 kg tömegű test darabjai
lehetnek.
(Sky & Tel., 1589- június - B.E.)

Amatőr óriástávcső
Egy kaliforniai amatőr szervezet
1,8 méter átmérőjű Uvegkorongot vá
sárolt meg, melynek felhasználásá
val egy számítógép vezérlésű
.ív
csövet kíván építeni. A műszer mind
hivatásos eai^iagászok, nrLnd amatő
rök számára elérhető lesz. A szer
vezet címe: Group 70, c/o Epoch
Instruments, 2331 American Avenue,
Hayward, CA 94545, USA.
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Szeiber Károly napfotója.
1S89.C6.16-án készült, 63/840es refraktorral, MA 8 filmre,
1/1CC0 s expozícióval.
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