
Havazik-e a Marson?

Bár a Főidéhez képest a Mars légkö
re ritka  és hideg, a bolygón mégis 
vannak bizonyos időjárási jelensé
gek. A felszínen vékony jégréteg 
alakulhat ki — a Viking-2 egyik 
fe lvéte lén  például a környéket 
mintegy 40 mikrométer vastag jégré
teg fed i. Nyitott azonban a kérdés, 
hogy a jég a légkörben is  k ikristá
lyosodhat-e, azaz hullhat-e hó a 
Marson. Ralph A. Kahn (Jet Propul
sion Laboratory) megvizsgálta a 
Mars légkörének évszakos változása
i t  és a v íz  körforgását. Elsősorban 
a 20 és 80 km közötti magasságokban 
található, feltételezhetően túlnyo
mórészt vízpárából á lló  páraréteg
gel foglalkozott. Kahn szerint az 
északi félgömbön nyár végén és ősz 
elején  a v íz  kicsapódhat ilyen nagy 
magasságban és a jégszemcsék e lér
hetik a fe ls z ín t. Hasonló jelenség 
a Földön is megfigyelhető, az An- 
tarktiszon télen ugyanis a derült 
égből hulló hó egy szezon a la tt 
több t í z  centiméter vastagságú is 
lehet. A Marson azonban a légköri 
folyamatok sokkal bizonytalanabbak, 
így pontosabb modellezésre van 
szükség ahhoz, hogy a marsi hóesés 
kérdését e l lehessen dönteni. Bár 
hóviharok biztosan nincsenek a Mar
son, a lehulló jégszemcsék fontos 
szerepet játszhatnak a Mars légkö
rének kiszárításában.

Más a helyzet a szén-dioxid ese
tében. Abban bizonyosak lehetünk, 
hogy a Mars északi sarki sapkájára 
a hosszú t é l i  éjszaka a la tt naponta 
mintegy 3 rím szén-dioxidhó hull. 
így tavasz kezdetére legalább egy 
méterrel megvastagszik a hótakaró. 
Ezt a felfedezést három amerikai 
csillagász a Mariner-9 és a Vikin
gek á lta l az 1970-es évek közepén

k észíte tt infravörös színképekre 
alapozza. Ezek alapján megállapí
tották, hogy 30 km-rel az északi 
sarkvidék fö lö tt  a felhőréteg tete
je anomálisan hideg. Ennek nyilván
valóan az lehet az oka, hogy a 
szén-dioxid i t t  kisugározza hőtar
talmát, kifagy és a felhőkön ke
resztü l a fe lszín re hull. (Sky & 
T e l . , 1991 - január — B.E.)

A legnagyobb galaxis

A Virgóban lévő Abell 2029 galaxis
halmaz közepén lévő galaxis messze 
a legnagyobb ismert galaxis. Eddig 
a Psc és And határán lévő MIC 262 
ta rto tta  a rekordot 1,3 m illió  
fényéves átmérőjével. Az Abell 2029 
központi galaxisa ezt utcahosszal 
túlszárnyalja, hiszen nem kevesebb, 
mint 8 m illió  fényév az átmérője. 
(Mindkét méretet a Hubble-állandó 
50 km/s/Mpc értékével számították. )  
Tejútrendszerünk a maga 100 ezer 
fényév átmérőjével elbújhat mellet
tük. Amerikai csillagászok a K itt 
Peak-i 90 cm-es távcsővel riEgálla- 
p ították, hogy a galaxis luminozi- 
tása kétb illiószorosa a Napénak, 
ani az egész halmaz luminozitásá- 
nak egynegyede. A CCD-s fe lvé te le 
ken a képből kivonták az előtérben 
lévő csillagok fényét, valamint ma
gának a galaxisnak a képét, így 
előtűnt a rreglepően nagy méretű ha
lo . A felfedezők megemlítik, hogy a 
galaxis halója nemcsak szokatlanul 
nagy, hanem rendkívül egyenletes 
is , az anyag semmiféle csomósodását 
nem sikerült felfedezniük. (Sky & 
T e l., 1991. február — B.E.)
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Más csillagok üstökösei

Vajon léteznek-e más csillagok kö
rül is a Nap Oort-féle üstökösfel
hőjéhez hasonló képződmények, vagy 
Napunk ebből a szempontból egyedül
á lló . A kérdésre nehéz válaszolni, 
bár újabban három megfigyelés arra 
enged következtetni, hogy másutt is 
lé tez ik  ilyen  üstökösfelhő. A kér
dés azért különösen fontos, mert az 
üstökösök keletkezése valószínűleg 
együtt jár a bolygók keletkezésével.

Több műhold megfigyelte már a 
tá vo li világűrből érkező rövid gam
ma-kitöréseket. Ezek egyik lehetsé
ges magyarázata az, hogy neutron- 
csillagokkal összeütköző üstökösök 
okozzák a felvillanásokat. A c s il
lagroncs erős gravitációs tere 
olyan nagy sebességre gyorsítja  fe l  
a becsapódó üstököst, hogy az ütkö
zés pillanatában gamma-sugárzás ke
letkezik . Két kanadai csillagász 
legújabb számításai megerősítik ezt 
az elképzelést, ők azonban nem ab
ból indultak ki, hogy az üstökösök 
saját —  neutroncsillaggá vá lt — 
csillagukba ütköznek, hanem fe lt é 
telezték , hogy a cs illa g  közelében 
elhaladó neutroncsillag szakít ki 
üstökösöket annak üstökösfelhőjé
ből. Ha azt téte lezték  fe l ,  hogy 
minden cs illa go t üstökösfelhő vesz 
körül, és az ebben található üstökö
sök szám független a cs illa g  töme
gétő l, akkor a számítások eredménye 
a megfigyelések egy részére magya
rázatot ad.

Az idegen üstökösök megfigyelé
sének másik nődszere kevésbé látvá
nyos. A Coloradói Egyetem csillagá
szai kimutatták, hogy a késői típu
sú (vörös óriás, aszimptotikus 
óriás) csillagok erős sugárzása az 
üstökösfelhő anyagának számottevő 
részét elpárologtatja. A folyamat 
során nagy mennyiségű v íz  éc bonyo
lu lt  molekulák szabadulnak fe l .  Ha 
az üstökösfelhő korong alakú, akkor 
gyűrű alakú víz-mézert és molekulá
r is  'r'ádióemisszió lehet megfi
gyeln i. Ez' az, amit Mira változók 
és az úgynevezett OH/IR csillagok
nál már meg is figye ltek . Az üstö
kösök párolgása jó l értelmezi a

megfigyeléseket.
A harmadik érvet az amatőrök á l

ta l jó l ismert NGC 2392, vagyis az 
Eszkimó-köd szo lgá ltatja . A Rice 
Egyetem kutatói szerint a köd su
gárirányú szálas és csomós szerke
zetét csak az magyarázhatja, hogy a 
központi cs illagból k ife lé  áramló 
forró plazma elsodorja az üstökösök 
illékony anyagát. Az Eszkimó-köd 
esetében a je llegzetes  szerkezetű 
köd ugyanolyan messze van a közép
ponti cs illa g tó l, mint az Oort-fel
hő a Naptól. (Sky & T e l. , 1991. 
március — B.E.)

A Szaturnusz törmelékholdjai

A Szaturnusz két kicsiny holdjáról, 
a Janusról és az Epimetheusról ki
derült , hogy nem egyebek jégtörme- 
lékből á lló  csomóknál. A két holdat 
1966-ban fedezték fe l ,  amikor a 
Szaturnusz gyűrűje é lérő l lá tszo tt. 
1980-ban újabb fe lvéte lek  készültek 
a holdakról. K iderü lt, hogy csaknem 
azonos pályán keringenek. Négy 
évenként (pontosan 1464,3 napon
ként) egymáshoz nagyon közel halad
nak e l, és kissé megváltoztatják 
egymás pályáját. Egyikük egy k ics it 
közelebb kerül a Szaturnuszhoz, a 
másik kissé távolabb. A legutóbbi 
helycsere 1990-ben vo lt.

Charles Yoder (Sugárhajtóművek 
Laboratóruma) és kollégái ennek a 
pályamenti t i l i- to lin a k  az elemzé
séből megállapították, hogy a~ hol
dak sűrűsége kisebb 0,7 g/cm -nél, 
vagyis jóval kisebb sűrűségűek a 
Szaturnusz nagyobb holdjainál. Úgy 
tűnik, hogy a holdak nem egyebek 
egy túlméretezett jégkupacnál, 
melynek 30%-a üres. Yoder és munka
társai azonban egyelőre fenntartás
sal fogadják az eredményt, mert az 
az 1966-os felfedezés fe lv é te le itő l 
is  függ, amelyek nem mutatják elég 
jó l a két holdat ahhoz, hogy meg
bízhatóan pályát lehessen számolni.

A Szaturnusz gyűrűje legközelebb 
csak 1995-ben fog é lérő l látszani. 
Most csaknem teljesen  a Föld fe lé  
fordul, így a halvány holdak megfi
gyelése nagyon nehéz. Mégis tavaly 
amerikai csillagászok ebből a hát
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rányból próbáltak előnyt kovácsol
n i. A Palomar-hegyi 5 m-es távcső
ve l akkor fényképezték le  a boly
gót, amikor a bolygó korongja éppen 
eltakarta a gyűrűt, de a gyűrű kül
ső szélén kívül keringő apró holdak 
már a bolygókorong peremén tű i lá t
szottak. Megfigyeléseiket a metán 
közeli infravörösben fekvő hullám
hosszán végezték, így a bolygó fe
ketének lá tszott a légkörében fe l
lépő erős abszorpció miatt. Figye
lemreméltó, hogy mindkét holdat a 
Yoder á lta l megjósolt helyen sike
rü lt megfigyelniük. Bizonyosnak 
lá tsz ik , hogy mind a 220x160 km át
mérőjű Janus, mind pedig a 140x100 
km-es Epimetheus rendkívül porózus 
tes t. Feltehetően ugyanilyen az At
las , a Prometheus és a Pandora 
szerkezete is . Lehetséges, hogy 
mind az öt hold kezdetben a gyűrű 
belsejében kis jégcsomóként jö tt  
lé tre , majd a gyűrűvel való gravi
tációs kölcsönhatásuk eredményekép
pen sodródtak ki most megfigyelhető 
pályájukra. (Sky & T e l., 1991. már
cius — B.E.)

A napszél vizsgálata

A tavaly október 6-án ind ított 
Ulysses űrszonda egyik feladata a 
Nap poláris vidékeiről kiinduló 
napszél sebességének és összetéte
lének mérése. A közelmúltban ameri
kai csillagászok olyan módszert 
dolgoztak ki, amellyel a Nap mágne
ses terének megfigyeléséből követ
keztetni lehet bármely ek lip tikái 
szélességen a napszél sebességére. 
Yi-Ming Wang, Neil Sheeley és Ana 
Nash (Naval Research Laboratory) 
bebizonyította, hogy minél fokoza
tosabban terülnek szét a Nap egy 
adott helyéről a mágneses erővona
lak a bolygóközi térben, annál na
gyobb sebességgel indul ki errő l a 
helyről a napszél. Eredményeik sze
rin t a napszél sebessége magas he- 
liografikus szélességeken általában 
nagyobb, elérheti a 700 km/s-t is . 
A Föld csak nagyon ritkán találko
zik  ezekkel a mágneses viharokat 
keltő, gyors napszélnyalábokkal. A 
kutatók azt is megállapították,

hogy naptevékenységi maximum idején 
a napszél sebessége minden helio- 
grafikus szélességen lecsökken. 
Ilyenkor a koronalyukak csak a Nap 
felszínének kis részén vannak je
len, a naptevékenységi minimumkor 
megfigyelhető poláris koronalyukak 
pedig teljesen eltűnnek. Márpedig a 
koronalyukakban a gáz sűrűsége 
rendkívül kicsi, a mágneses erővo
nalak pedig kinyílnak a bolygóközi 
té r  fe lé , így o tt a napszél aka
dálytalanul elhagyhatja a Nap fe l
színét. Később, a naptevékenységi 
maximum után, amikor a Nap mágneses 
tere polaritást vá lt és a poláris 
koronalyukak újra kialakulnak a 
Nap poláris vidékeit ismét gyors 
napszélnyalábok hagyják e l. Ha az 
elképzelés helyes, akkor az Ulys- 
sesnek 1994—95-ben k e ll a gyors 
napszélnyalábokkal találkoznia.
(Sky & T e l., 1991. május — B.E.)

Bárt Bóknak igaza volt

1947-ben Bárt Bök fe lv e te tte , hogy 
a csillagközi gáz és por kis, sötét 
csomói, amelyeket azóta Bok-globu- 
láknak nevezünk, születőiéiben lévő 
csillagok. A fe lté te le zés t azonban 
eddig csak részleteiben sikerült 
igazoln i. Nemrégiben azonban Joao 
Lin Yun és Dan P. Clemens (Bostoni 
Egyetem) bebizonyította, hogy csak
nem minden Bok-globulában található 
legalább egy f ia ta l c s illa g . A ku
tatók 248 db, az IRAS műhold á lta l 
megfigyelt kis fe lhőt, és közülük 
57-ben összesen 72 pontszerű for
rást vizsgáltak rreg. A vizsgálatban 
csak a 0,7 naptömegnél nagyobb tö
megű csillagokat tudták kimutatni. 
Mivel azonban a csillagok között a 
kis tömegűek vannak túlsúlyban, va
lószínű, hogy a csillagok nagyobb 
része elkerülte a figyelmüket. Eb
ből arra következtettek, hogy ritka 
az olyan globula, amelyik nem tar
talmaz fia ta l cs illa go t. A kutatók 
arra is  rámutatnak, hogy a pontfor
rások 12 és 25 mikrométeren mért 
fényességeinek aránya megfelel an
nak, amit porba ágyazott, fia ta l, 
csillagszerű objektumok esetében 
várhatunk. (Sky & T e l . , 1991. máj.)
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Fiatal gömbhalmazok?

Tejútrendszerünkben a gömbhalmazok 
a legidősebb objektumok, mindegyi
kük több mint 12 m illiárd éves. Más 
galaxisokban azonban nem ez a hely
zet. A csillagászok már régóta is 
merik a Nagy Magellán Felhő halma
za it , amelyek kinézetre és tömegü
ket tekintve ganbhalmazoknak lá t
szanak, ennek ellenére nagy számban 
tartalmaznak forró, nagy tömegű, 
f ia ta l csillagokat. Sok ilyen  "kék 
gömbhalmaz" nem lehet idősebb 3 
m illiárd  évesnél. Újabban távolabbi 
galaxisokban még ezeknél is  ezer
szer fiatalabb halmazokat ta lá ltak.

Ralph C. Bohlin (Űrtávcső Tudo
mányos In tézet) az M83-ban lévő 
halmazokat v izsgálta  meg rakétával 
magasba emelt ibolyántúli távcső
ve l. A fe lvéte lek  tanúsága szerint 
18 kompakt forrás ion izá lt hidro
génfelhők (H II zónák) emissziójával 
á l l  kapcsolatban. Színük alapján 
arra következtettek, hogy a halma
zok kora leg fe ljebb  3 m illió  év. 
Tömegük 10 000 és 100 000 naptömeg 
közötti, vagyis sokkal nagyobb, 
mint a Tejútrendszer f ia ta l n y ílt
halmazaié, sokkal inkább a Nagy Ma
gellán Felhő fia ta l,  kék gömbhalma
zainak tömegéhez hasonlít.

Ehhez kapcsolódóan Jeremy R. 
King (Hawaii Egyetem) és Robert H. 
Lupton (Princetoni Egyetem) az M31- 
ben vizsgált meg 10 fényes, kék 
halmazt. Becslésük szerint a halma
zok kora 20 és 200 m illió  év közöt
t i .  Ugyanakkor tömegüket 3000 és 
50 000 naptömeg közöttire becsül
ték, ami nagyobb az M31 és a Tejút
rendszer n y ílt  halmazainak tömegé
nél. A csillagászok nem tudják meg
magyarázni, miért alakulnak ki 
egyes galaxisokban folyamatosan 
nagy tömegű halmazok, míg Tejút
rendszerünkben az elmúlt 12 mil
liá rd  évben erre nem vo lt példa. 
(Sky & T e l., 1991. május — B.E.)

ősrobbanás -  kérdőjelekkel

Az év elején  még az amerikai napi
lapok is  hírül adták, hogy megdőlt 
az ősrobbanás elmélete. A cs illagá 

szok szerint azonban a h ír egyálta
lán nem igaz, arról van szó, hogy 
néhány tudományos újságíró fé lreér
te t t  egy fe lfed ezés t. Mi hát az 
igazság ősrobbanás ügyben?

A vihart kavaró cikket 10 angol 
és kanadai csillagász közölte a ja
nuár 3-i Nature-ben. W ill Saunders 
és munkatársai a Tejútrendszer né
hány száz m illió  fényévnyi környe
zetében 2163 galaxis háromdimenziós 
eloszlását térképezte fe l .  A vizs
gált galaxisokat az IRAS katalógu
sából véletlenszerűen választották 
ki. A vizsgálat megerősítette né
hány jó l  ismert szuperhalmaz és a 
közöttük lévő nagy ürességek lé te 
zését, emellett tucatnyi új szuper- 
halmazt és ürességet is  ta láltak. 
Sokuk átmérője meghaladja a 65 mil
l ió  fényévet. A problémát az okoz
za, hogy úgy tűnik, több nagy lép
tékű alakzat lé tez ik , mint amennyit 
a hagyományos galaxiskeletkezési 
elméletek megjósolnak.

A hideg sötét anyagból való ke
letkezés elmélete szerint ugyanis a 
Világegyetem anyagának mintegy 
997r-a láthatatlan. Jelenlétéről 
csak gravitációs hatása alapján 
szerezhetünk tudomást. A hideg 
anyagban a gravitáció hatására kia
lakuló csomók lettek  a később meg- 
születő galaxisok cs írá i. Minthogy 
azonban a sötét anyag hideg vo lt, 
ezért lassan mezgott. Az ősrobbanás 
óta viszont nem á l l t  rendelkezésre 
elég idő ahhoz, hogy a most megfi- 
gyelt nagy számban jöjjenek lé tre  a 
nagyléptékű alakzatok.

Ebből következtettek egyesek ar
ra, hogy az egész ősrobbanás elmé
le te t  el k e ll vetni. John C. Mather 
(NASA Goddard Űrközpont) azonban 
hozzáteszi, hogy a C0BE műhold ada
ta i egyértelműen azt bizonyítják, 
hogy az ősrobbanás valóban bekövet
kezett. A hideg sötét anyag stan
dard elmélete ezzel szemben csak a 
jóval későbbi idők eseményeivel 
foglalkozik. így némi módosítással 
az elmélet hozzáigazítható a megfi
gyelésekhez. A Times-ban az utolsó 
szó a csillagászoké, akik egy (meg
lehetősen gyenge és a tudományra 
nem tú l jó fényt vető — B.E.) ha
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sonlattal próbálják kivágni magu
kat. David N. Schramm (Chicago Egye
tem) szerin t: "A ttó l, hogy a torná
dókat vagy a földrengéseket nem 
tudjuk előre je lezn i, még nem von
juk kétségbe a Föld gömb alakját. 
Ugyanígy, a valamirevaló kozmológus 
sem ve t i e l az ősrobbanás elméletét 
csak a zért, mert az nem tud számot 
adni a Világegyetemben megfigyelhe
tő  valamennyi objektum keletkezésé
r ő l . "  (Fogalmazhatna persze durváb
ban is , valahogy így: az ősrobbanás 
elmélet még a legnagyobb léptékű 
alakzatok keletkezéséről sem tud 
számot adni, bár ez lenne a felada
ta , de sebaj, majd addig toldozzuk- 
foldozzuk, amíg valahogy csak ösz- 
szehozzuk a megfigyelésekkel. B.E.) 
(Sky & T e l., 1991. május —  B.E.)

Galaxisütközés maradványa

A Lynxben lévő 11 magnitúdós NGC 
2782 rádiómegfigyelései szerint a 
galaxisból hosszú hidrogénkar nyú
l ik  k i , amely valószínűleg egy ré
gebben vo lt  kisebb kísérőgalaxis 
maradványa. A VLA-val készített rá
diótérképek szerint ebben és az 
átellenes oldalon kinyúló rövidebb 
karban van az egész rendszer c s il
lagközi hidrogénkészletének 70 szá
zaléka. A megfigyelést végző Bever
ly  J. Smith (Austini Texas Egyetem) 
szerint az NGC 2782 valaha két ga
lax is  lehetett, amelyek időközben 
egyesültek. A számítógépes szimulá
ciók alátámasztják az elképzelést. 
A két nyúlvány közötti különbséget 
az okozza, hogy az eredeti két ga
laxis tömege e ltérő  v o lt . (Sky & 
T e l . , 1991. június, — B.E.)

Mildred megkerültl

Nem kevesebb mint 75 év után az ESŐ 
csillagászainak sikerült rábukkan
niuk a 878 Mildred kisbolygóra. A 
Mildredet 1916 szeptemberében Ni
cholson és Shapley fedezte fe l ,  a 
Mount Wilson-i 150 cm-es reflektor
ra l. Néhány további észlelés alap
ján előzetes pályát számítottak; az 
objektum halványsága miatt nem ké
szültek további észlelések. Április

10-én Oscar Pizzaro Eric Elst kéré
sére tró ja i kisbolygók fényképezése 
céljából készített fe lvételeket az 
ESŐ 1 m-es Sehmidt-távcsövével. A 
fotókon számos kisbolygó hagyott 
nyomot.

A pozíciók alapján Gareth W illi
ams az egyik kisbolygóról kiderí
te tte , hogy minden bizonnyal a 
Mildred. így már csak egyetlen el
veszett kisbolygó maradt, a 719 Al
bert, melyet utoljára 1911-ben ész
le ltek . (ESŐ—Mzs)

A Világegyetem végvidékein

Az ESŐ 3,5 m-es NTT-je ismét bizo
nyította  rendkívüli képességeit. A 
v ilá g  legjobb távcsövével sikerült 
29 -s galaxisokat észle ln i.

Ez év márciusában egy nemzetközi 
csillagászcsoport — a legtávolabbi 
és leghalványabb galaxisok után ku
tatva — a Sextans csillagkép egy 
viszonylag csillagszegény részletét 
szemelte ki vizsgálatra. I t t  buk
kantak olyan égterü letre, ahol nem 
voltak zavaró, 20 -nál fényesebb 
objektumok.

A csillagászok összesen 6 óra 50 
perces expozícióval készült CCD- 
feÍvételén  az objektumok 97%-a ga
laxis . A legfényesebbek 21—25 mag- 
nitúdósak, és e ltérő  alakjuk révén 
jó l  besorolhatók. A jó felbontásnál: 
köszönhetően néhány 25m-nál halvá
nyabb galaxis típusa is  megállapít
ható.

A határmagnitúdó jobb, mint 29 , 
így legalább 1 magnitúdóval halvá
nyabb objektumokat sikerült detek
tá ln i, mint bármely, jelenleg műkö
dő fö ld i-  vagy űrtávcsővel.

A fe lv é te l nagyon sok halvány 
galaxist mutat, melyek egymást át
fedik, így könnyen lehet, hogy a 
jövőbeli még jobb felvételeken már 
nem sikerül "á tlá tn i" ezen a "gala
x isfa lon ". Már ennek a nagyon egy
szerű észlelésnek is  komoly kozmo
ló g ia i jelentősége van: a galaxisok 
száma tovább növekszik a halványabb 
fényességek fe lé . Úgy tűnik, hogy 
még nem értük e l azt a pontot, ahol 
"átláthatunk" a galaxisok rendsze
rén. (ES0 PR 91/5 — Mzs)
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Ez a térkép az ESŐ NTT-jével készült fe lv é te l egy kis részletét mutatja. 
A számítógép á lta l ra jzo lt  e llip szisek  pontosan megfelelnek a rögz ített 
galaxisok méretének és alakjának. A galaxisoktól jobbra láthatók az 
azonosító számok.

A következő fényességértékek (V ) jó l  mutatják a fe lv é te l rendkívüli 
határmagnitúdóját: 20T3 (72. sz. ga lax is ). 21.1 (73 ), 21,5 (64), 23,0 (62),


