
Galaktikus keringő
Az utóbbi évek tapasztalatai arra utal
nak, hogy a galaxisok között gyakran 
meglepően heves kölcsönhatások zaj
lanak: egymás anyagának bekebelezé
se, szétszakítása avagy szétszórása az 
intergalaktikus térbe. Mauri J. Valto- 
nen (Tuorla Obszervatórium, Finnor
szág) és kollégái a Lokális Halmaz 
tagjainak múltbéli viselkedését és 
mozgását szimulálták. A számítógépes 
modellek egy ilyen eseményt mutattak 
ki az Androméda-ködnél. Az IC 342 a 
Camelopardalisban és a Maffei-1 a 
Cassiopeiában szokatlanul gyorsan tá
volodik a Lokális Halmaz középpont
jától. Jelenlegi helyzetük és sebessé
gük arra utal, hogy 4—5 milliárd évvel 
ezelőtt rendkívül közel tartózkodhat
tak az Androméda-ködhöz. Egy nagy 
tömegű csillagváros és egy kettős, ki
sebb tömegű galaxispár találkozása
kor többek között az alábbi folyamat
sor is lejátszódhat: A galaxispárosból 
az egyik csillagvárost bekebelezheti a 
nagy galaxis, míg a másik „önfeláldozó 
társa dinamikai segítségével” nagy se
bességgel kilökődhet a rendszerből. A 
kutatók szerint két ilyen galaxispáros 
közelíthette meg az M31-et, mintegy 
4-5 milliárd évvel ezelőtt. Az első ket
tős galaxis egyikét az Androméda-köd 
elnyelte, míg a másik megszökött. 
Nem sokkal később még egy ilyen fo
lyamat játszódott le, az IC 342 ill. 
Maffei-1 elnevezéssel illetett galaxiso
kat létrehozva, amelyek kinetikus 
energiát nyerve eltávolodtak az M31- 
től. A Meteor 1993/10-es számának 13. 
oldalán számoltunk be az Androméda- 
köd kettős magjának felfedezéséről, 
ami alátámasztja ezt úz elgondolást: a 
kettős mag egyike egy bekebelezett és 
darabokra tépett galaxis lehet.

A kozmikus katasztrófa során csil
lagokból és gázanyagból álló „repe- 
szek” repültek szét, többek között a mi 
irányunkban is. Nem lehetetlen, hogy 
a Magellán-felhők ilyen objektumok. 
Hasonló törmeléknek lehet tekinteni 
Galaxisunk Leo I jelű kísérőjét, amely 
szokatlanul nagy sebességgel, megle
hetősen nagy távolságban mozog.

Tejútrendszerünket sem kell azon
ban félteni, nem marad el „falánkság
ban” ikertestvére, az Androméda-köd 
mögött. Galaxisunk éppen a Nagy Ma- 
gellán Felhőt, illetve annak ma meg
figyelhető részét tépi darabokra. 
Douglas N. C. Lin, Burton F. Jones és 
Arnold R. Klemola (University of Ca
lifornia) a 4 m-es Cerro Tololo-i táv
csővel készített felvételeket a Nagy 
Magellán Felhőről, hogy megvizsgál
ják annak sajátmozgását az 1974 és 
1989 közötti időszakban. A 15 éves in
tervallum adataiból mintegy 0,03 ív
másodpercnyi elmozdulás mutatkozik 
K-i irányban. Ebből „kivonva” a Nap
rendszer sajátmozgásából adódó lát
szólagos értéket, a látóirányunkra me
rőleges sebességkomponensre 220 ±61 
km/s-ot kaptak. Az új eredmények fé
nyében kísérőgalaxisunk, amint azt 
fentebb említettük, befogott objektum
nak látszik: a Nagy Magellán Felhő a 
Magellán áramlás elején található, 
amely egy 100 fok hosszú, csillagokból 
és gázfelhőkből álló szalag a D-i ga
laktikus pólus felett. Az áramlás anya
ga az ősi Magellán Felhőről szakadt le 
a Tejútrendszer árapály hatására. A 
befogott galaxis pályafutását szomorú
an végzi: nagy része be fog olvadni Ga
laxisunkba. A Nagy Magellán Felhő 
mozgásából a Tejútrendszerben elhe
lyezkedő anyag mennyiségére is követ
keztetni lehet, ami 600 milliárd nap-
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Az M31 kettős magja a HST felvételén. A  
képen kb. 40x40fényévnyi terület látható

tömeg körülinek adódott (l. Meteor 
1993/10., 12. o.J. Ennek jelentős része 
abban a halóban helyezkedik el, amely 
a centrumtól a Magellán Felhők távol
ságának kétszereséig terjed ki. Mivel 
a Tejútban megfigyelhető látható 
anyag tömege csak 100 milliárd nap
tömegnyi, ez újabb bizonyítéka annak, 
hogy a teljes tömeg nagy része -  Ga
laxisunkban és azon kívül is — látha
tatlan.

(Sky and Tel., 1993 aug., nov. -  Kru)

A COBE talált?
A COBE mesterséges hold az ősrobba
nás „visszhangját”, a 2,73 K-es kozmi
kus háttérsugárzást kutatja kis hő
mérséklet-különbségeket keresve. 
Ezek a szabálytalanságok az ősi 
anyagban lévő sűrűségkülönbségek 
maradványai lehetnek, amelyek a Vi
lágegyetemben ma megfigyelhető for
mák: galaxishalmazok és szuperhal
mazok létrejöttéért felelősek. Az égbolt 
feltérképezése úgy néz ki, hogy meg
hozta első eredményét. Egyes kutatók 
szerint a most felfedezett képződmé
nyek a rég keresett szabálytalanságok, 
melyeket megjelenésük alapján „hullá
moknak” neveztek el. A felfedezés ha
talmas jelentőségű lehet -  nem csoda, 
hogy megosztotta a szakmabelieket. 
Sokan nem hisznek a képződmények 
létezésében, mivel az eredmények túl

ságosan közel állnak a műszer érzé
kenységének határához. Stephan S. 
Meyer (MIT), és a Princeton Univer
sity munkatársai, valamint a NASA 
Goddard Space Flight Center szakem
berei egy léggömb fedélzetén a magas
légkörbe juttatott műszerrel próbálták 
megerősíteni a COBE eredményeit. A 
statisztikai vizsgálatok körülbelül 
ugyanakkora fluktuációkat mutattak 
ki a kozmikus háttérsugárzásban, 
mint az Űrteleszkóp, de sajnos itt is 
jelentős bizonytalansággal. Egyesek 
szerint elképzelhető, hogy ezeket a kis 
hőmérséklet-különbségeket a nagy ga
laxishalmazokon áthaladó fotonok 
energiavesztesége okozza -  a sugárzás 
ugyanis a forró gázanyag elektronjai
val ütközve energiát veszíthet. De az 
is lehetséges, hogy most érkeztünk el 
arra a határra, ahol kezdenek kibon
takozni az Univerzum ősi alakzatai
nak körvonalai -  a kép azonban még 
nagyon homályos. A további észlelések 
rendkívüli fontosságúak, reméljük ha
marosan egyértelmű választ kapunk a 
képződmények mibenlétéről.

(Sky and Tel. 1993/7 -  Kru)

A kvazárok eloszlásáról
Liliya Rodrigues-Williams és Craig J. 
Hogan (University of Washington) 18,5 
magnitúdónál fényesebb, z= 1,4—2,2 
vöröseltolódású kvazárok elhelyezke
dését vizsgálta az égbolt különböző te
rületein. Felmérésük arra az első hal
lásra furcsának tűnő eredményre ve
zetett, mely szerint ha a kérdéses 
területen egy előtér galaxishalmaz lát
ható, akkor a távolban megfigyelhető 
kvazárok száma kb. 70%-kal megnő! A 
jelenség magyarázata a gravitációs 
lencse effektusban keresendő: a nagy 
tömegű halmazok megtöbbszörözik a 
háttérben látható kvazárok képét, így 
látszólag sokkal többet figyelhetünk 
meg belőlük. Ezt az effektust elméleti, 
úton már korábban is kimutatták, 
azonban az előrejelzések szerint a kva
zárok száma csak 1—2%-kal emelke
dett volna. Az új eredmény arra utal,
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hogy a galaxishalmazok sokkal több 
láthatatlan tömeget tartalmaznak, 
mint azt korábban gondoltuk (l. még 
Meteor 1993/10., 12. o., 1993/7-8., 18. 
o.). Lehetséges, hogy a megfigyelések 
magyarázatot adnak arra a jelenségre, 
amelynek szószólója Halton C. Arp 
volt: eszerint a nagy vöröseltolódású 
kvazárok számának feltűnő növekedé
se mutatkozik a kis vöröseltolódású 
galaxisok vidékén. Elképzelhető, hogy 
a gravitációs lencsék által megtöbbszö
rözött képek eloszlása teljes mérték
ben magyarázatot adhat a jelenségre.

(Sky & Tel., 1993 novem ber -  Kru)

Távolabb van a 8 Cephei?
A pulzáló szuperóriás 8 Cepheiről el
nevezett változókat a csillagászok már 
régóta használják távolságmeghatáro
zásra. Az ilyen csillagok fényváltozá
sának periódusából luminozitásukra 
tudunk következtetni, ezt pedig a vi
zuális fényességgel összehasonlítva tá
volságukat meghatározni. Egészen a 
mai napig még a legközelebbi cefeidák 
távolságának mérésére sem alkalmaz
hattunk közvetlen módszereket. A 
Multichannel Astrometric Photometer 
(Allegheny Observatory) segítségével a 
5 Cephei parallaxisát határozták meg, 
ami 0,003±0,001 ívmásodpercnek adó
dott. A korábbi fotografikus mérések 
pontossága csak 0,01 ívmásodperc 
volt. Ha az érték megfelel a valóság
nak, a névadó objektum távolsága a 
korábbi 630 fényév helyett 1100 fé
nyév körüli. Ennek értelmében távol
ságskálánk is jelentősen megváltozik, 
és ez nagy mértékben megnöveli az is
mert Világegyetem méretét -  az elté
rés pontos meghatározásához azonban 
további észlelések szükségesek.

(Sky & Tel., 1993 novem ber -  Kru)

Kettős fekete lyuk
A csillagászok már jó ideje tudják, 
hogy egy égitest mozgásában mutatko
zó rendellenességek egy közeli, eddig 
felfedezetlen _ objektum jelenlétére 
utalhatnak. így találták meg például

a Neptunuszt, az Uránusz mozgásá
nak szabálytalanságait vizsgálva, de a 
módszert a távoli kettős és többszörös 
rendszerek felderítésére is kitűnően 
lehet alkalmazni. Nico Roos (Leiden 
Observatory, Hollandia) és kollégái 
szerint az 1928+783 jelzésű, a Draco- 
ban elhelyezkedő kvazár rádiójetének 
szabálytalan „csavarodásait” egy olyan 
kettős rendszer okozhatja, amelyben 
mindkét komponens fekete lyuk! A két 
kompakt objektum 2,9 évenként kerül
heti meg egymást, együttes tömegük 
pedig 100 millió naptömeg körüli le
het. A rendszer valószínűleg két olyan 
galaxisnak az ütközése és összeolvadá
sa során keletkezett, amelyek központ
jában egy-egy nagy tömegű fekete lyuk 
helyezkedett el. A galaxisok anyagá
nak egy része a két kompakt objek
tumba hullott, és hull még ma is. 
Amint egyre több csillagot, gáz- és por
anyagot nyeltek el az idők során, fo
kozatosan csökkent közöttük a távol
ság. A lassú kozmikus keringő végén 
egymásba fognak olvadni, egyetlen ha
talmas tömegű fekete lyukat alkotva.

(Sky & Tel., 1993 novem ber -  Kru)

Az T| Carinae csillagszele
A déli égbolt egyik legérdekesebb és 
leghíresebb csillaga az r) Carinae. Az 
objektum az 1840-es években rendkí
vüli mértékben kifényesedett, és az 
égbolt második legfényesebb csillag
ává vált. Ragyogása később alábbha
gyott, és fokozatosan a szabadszemes 
láthatóság alá süllyedt. Újabb megle
petéssel a 60-as években szolgált, ami
kor a szakemberek infravörös detekto
raikat irányították felé. Kiderült, hogy 
ez a legerősebb infravörös forrás Nap
rendszerünkön kívül. Nemrégiben az 
Australia Telescope National Facility 
munkatársai és Stephen M. White 
(University of Maryland) a csillag köz
vetlen környezetét vizsgálták a rádió- 
tartományban. Az eredmények meg
erősítették a korábbi feltételezéseket, 
miszerint a Tejútrendszer csillagai kö
zül az T] Carinae rendelkezik a leg
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erősebb csillagszéllel. Rádiótarto
mányban az égitestet körülvevő ködös
ség csomókat, szabálytalanságokat 
mutat a csillag néhány ívmásodperces 
környezetében. A csillagszelet tápláló 
sugárzási övezet valószínűleg homo
gén a csillag felszínén, a csomósodáso- 
kat létrehozó aszimmetrikus anyag
vesztést a felsőlégkör instabilitásai 
okozzák.

(Sky & Tel., 1993 novem ber -  Kru)

Új fényes röntgenpulzár
Július közepén a Compton Gamma- 
Ray Observatory segítségével új pul- 
zárt fedeztek fel a déli égen elhelyez
kedő Carina csillagképben. A GRO 
J1008-57, jelű objektum 93,6 másod
percenként bocsát ki egy-egy impul
zust. A több száz rádiópulzárral ellen
tétben eddig csak kb. 30 olyan pulzárt 
ismerünk, amely erősen sugároz rönt
gentartományban. Ez az új égitest 
minden bizonnyal a még ritkább, úgy
nevezett tranziens pulzárok közé tar
tozik, amelyek néhány órás vagy né
hány éves periódusuk alatt rendkívül 
nagy mértékben változtatják fényessé
güket. A röntgenkitörések valószínű
leg egy kettős rendszerből származ
nak, ahol az egyik tag neutroncsillag. 
A nagy tömegű társ erős csillagszél ré
vén sok anyagot veszít -  ennek egy ré
sze a neutroncsillag felszínére hullik, 
és létrehozza a megfigyelt kitöréseket. 
A GRO műhold július 14-én észlelte 
először a röntgenforrást, amely öt nap 
múlva az égbolt egyik legfényesebb 
röntgenpulzárává vált. Két hétig nagy
jából ezen a szinten maradt, majd hal
ványodni kezdett. Az objektumot az 
optikai tartományban eddig még nem 
találták meg.

(Astronomy, 1993 novem ber -  Kru)

Óriás fler
Thomas Ayresnek (University of Colo
rado) és munkatársainak az eddigi 
legnagyobb flerjelenséget volt, szeren
cséjük megfigyelni. Az esemény -  sze
rencsére -  nem a Napon zajlott le, ész

lelésük a Plejádokban elhelyezkedő 
Hertzspung 314 (HZ 314) jelű csillagot 
célozta meg. Ez a 11 magnitúdós ob
jektum felszíni hőmérsékletében Na
punkhoz hasonlít, de annál sokkal fia
talabb, kora mindössze 70 millió év kö
rüli. Ellentétben a Napnál látható 
flerekkel, amelyek csak kis mértékben 
változtatják meg a Nap fényességét, a 
HZ 314-nél megfigyelt fler 20 perc 
alatt három nagyságrenddel növelte 
meg az objektum sugárzását! A kuta
tók fiatal csillagok flerjelenségeit ta
nulmányozó kutatóprogramjuk során 
figyelték meg az eseményt, a HST se
gítségével. A nagyenergiájú flerek te
hát gyakoriak lehetnek a csillagok ser
dülő éveiben, azt azonban egyelőre 
nem tudjuk, hogy Napunk mennyire 
volt aktív kialakulása után -  nem ki
zárt, hogy a jelenleg megfigyelt kitö
réshez hasonló nagyságrendű jelensé
gek megakadályozhatták volna az élet 
kialakulását bolygónkon (l. Meteor 
1992/7-8., 16. o.).

(Astronomy, 1993 novem ber -  Kru)

Új sugárzási öv
Az 1992-ben felbocsátott Solar, Ano
malous, and Magnetospheric Particle 
Explorer (SAMPEX) új sugárzási övét 
fedezett fel bolygónk körül, mely az 
1958 óta ismert két Van Allen övezet 
alsó részén húzódik, legintenzívebb 
tartománya mintegy 8000 km magas
ságban. Ellentétben a két korábban is
mert mezővel, amelyek részecskéi a 
Naptól származnak, az új övezet töl
tött részecskéinek forrása az intersz- 
telláris tér lehet. Különféle folyamatok 
által (szupernóva-robbanások, csillag
szelek) kerülhettek a közelünkbe. Az 
övezet főként nagy energiájú oxigén-, 
neon-, és nitrogén ionokat tartalmaz, 
amiket központi csillagunk ultraibolya 
sugárzása tölthetett fel. Az intersztel- 
láris atomok, amikor a Naprendszer 
közelébe kerülnek, találkoznak azzal a 
lökéshullámfronttal, amelyet a csillag
közi gáz és a napszél kölcsönhatása 
hoz létre. Az itt történő ütközések lök-
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hették be némelyiküket a bolygórend
szerünk belső vidékei felé. A gyengébb 
napszél több intersztelláris anyagot 
enged be a Naprendszerbe, érdemes 
lesz tehát az új övezetet figyelemmel 
követni a csökkenő napaktivitással 
párhuzamosan az elkövetkező évek
ben.

(Astronomy, 1993 novem ber -  Kru)

A jövő csillagászai
Hamarosan tizennyolc középiskolás 
mondhatja el magáról: észlelt a világ 
legjobb távcsövével. Az ESŐ a Tudo
mányos Kultúra Európai Hete rendez
vénysorozatához kapcsolódva pályáza
tot írt ki 16-18 éves fiatalok számára. 
„Egy észlelési éjszaka az ESŐ Nagyon 
Nagy Távcsövével” — ezt a témát kel
lett kidolgozniuk a vállalkozóknak. 
Mintegy 600 pályamunkából válasz
tották ki a szerencsés nyerteseket.

European W eek for 
Scientific Culture

Mind a 17 ESO-tagország delegálha
tott egy-egy fiatalt, a tizennyolcadik 
győztes Chiléből származik. (Sajnos 
hazánk nem tagja az ESO-nak.) Az if
jú csillagászok összesen 16 napot tölt
hetnek el az ESO-ban: először a szer
vezet garchingi központjával ismer
kednek, majd Chilébe utaznak, ahol az 
ESŐ 3,5 m-es NTT-jével folytathatnak 
megfigyeléseket -  saját elképzeléseik 
szerint. Ezt a programot alighanem 
számos hivatásos csillagász is szívesen 
végigcsinálná.

(ESŐ PR 8/93 -  Mzs)

Üstökös koordináták

Az alábbiakban közöljük az év végén 
észlelhető fényesebb üstökösök ko
ordinátáit. Felhívjuk észlelőink fi
gyelmét, hogy előző számunkban 
hibásan szerepeltek a Mueller 
(1993a) üstökös dec. 24-i és 29-i 
koordinátái.

SÁRNEGZKY KRISZTIÁN
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