G á zh é j egy kvazár körü l?

M ég több barna törpe

A 3C 273 jelű kvazár volt az elsőként
felfedezett csillagszerű rádióforrás, me
lyet a centrumából messzire nyúló jet
tett még ismertebbé. Az anyagsugarat
már jó ideje feltérképezték a rádió hul
lámhosszakon, ahol 0,22 ívmásodperces
felbontással ismertük szerkezetét. A jet a
kvazártól 12 ívmásodperc távolságban
kezdődik és 22 ívmásodpercig követ
hető nyomon, délnyugati irányban. A
3G 273 1,8 milliárd fényév távolságban
helyezkedik el, így az anyagsugár mi
nimális hossza 160 ezer fényév körüli.
(Valódi kiterjedése ennél jóval nagyobb
is lehet a perspektivikus rövidülés kö
vetkeztében.) Ezúttal a vizuális tarto
mányban örökítette meg a jetet a HST
segítségével Robert C. Thomson és
Craig D. Mackay (University of Cam
bridge) valamint Alan Wright (Australia
Telescope National Facility). Az Űrte
leszkóp felvételein az anyagsugár "apró"
csomók halmazává bontható szét. Egy
kisebb anyagtömeget a jet vonalán kívül
is azonosítani lehetett, amely az áram
lástól észak-nyugatra, a kvazár köze
lében helyezkedik el. A HST-vel készült
polarizációs térkép arra utal, hogy nem
külön képződményről van szó, hanem
ez is a jethez tartozik. A kutatók véle
ménye szerint a csomó egy nagy méretű
táguló gáz- és porburok része lehet,
amely a kvazár körül jött létre. A jet
kölcsönhatásba lép a héjjal, és így jön
nek létre a kilövellésben az anyag
csomók. (Sky and Tel., 1994. március Kru)

Novemberi számunkban olvashathink a
barna törpékről, illetve az első ilyen ob
jektumról. Michael R. S. Hawkins (Royal
Observatory, Edinburgh) szintén ilyen
kis tömegű égitestekre vadászik, de
nyomukat nem a csillagok, hanem a
távoli kvazárok fényváltozásában keresi.
Véleménye szerint a kvazárok fényes
ségváltozásainak egy részét barna tör
pék által előidézett gravitációslencse
hatással lehet magyarázni. Egy távoli
kvazár fényessége ebben az esetben ak
kor növekszik meg, amikor az objektum
látóirányában elhalad egy barna törpe,
és a kvazárról érkező fényből többet té
rít felénk. Hawkins mintegy 300 kvazár
fényességváltozását vizsgálta meg közel
17 éves időszak alatt. Az objektumok
egy része gyors változásokat mutatott,
amelyek saját aktivitásukkal függenek
össze. Emellett azonban majdnem
mindegyiknél megfigyelhető volt kisebb
mértékű, nagyjából egy éves időtartamú
folyamatos változás. Ezeknek a fény
görbéje jó egyezésben volt a gravitációslencse-hatás által keletkező fénygör
bék elméleti jellemzőivel. A barna tör
pék mellett szól továbbá az az érv is,
hogy a változások kb. ugyanazon az
időskálán történtek mind a távoli, mind
pedig a közeli objektumoknál. Hawkins
szerint ezek az égitestek legalább a 10%át tartalmazzák annak a tömegnek,
amely a Világegyetem tágulásának
"megállításához", majd "visszafordításá
hoz" szükséges. (Sky and Tel., 1994. febru
ár— Kru)
Ugyancsak a láthatatlan anyagról szól
az alábbi híradás. Tavaly nagy port vert
fel John S. Mulchaey (Space Telescope
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Science Institute) megfigyelése a Cepheusban található NGC 2300 galaxis
halmazról. Vizsgálatai alapján ugyanis a
halmazban nagyjából 15-20-szor annyi
láthatatlan tömeg van jelen, mint látha
tó. A mostani megfigyelés ezt a túlzóan
nagy értéket megcáfolni látszik: Mark J.
Henriksen (University of Alabama) és
Gary A. Mámon (Paris Observatory,
Meu-don) a ROSAT mesterséges hold
nak a halmazról készült röntgen méré
seit vizsgálta. A forró, röntgensugarakat
kibocsátó gázanyag kiterjedése és hő
mérséklet-profilja alapján arra a megál
lapításra jutottak, hogy a halmaz nagy
jából "csak" négyszer annyi láthatatlan
anyagot tartalmaz, mint láthatót. (L.
még Meteor 1993/10., 12. o.) (Sky and
Tel., 1994. március - Kru)

körből a szén-dioxid elkezd a felszínre
kicsapódni. A korábbi számítások így
túlságosan optimisták voltak az üveg
házhatást tekintve, és a korai Marson
uralkodó körülményeket egészen a földi
viszonyok mintájára festették le. Fo
lyékony víz persze létezhetett, a fenn
maradásához szükséges meleget azon
ban az üvegházhatáson kívül másnak is
biztosítania kellett. Ez Steve W. Squyres
(Cornell University) szerint ez a boly
gónak a mainál sokkal nagyobb belső
hősugárzása lehetett. Akkoriban a lég
kör jóval sűrűbb volt, a belső hőkisu
gárzás pedig sokkal nagyobb, mint nap
jainkban — így nagyobbak is voltak a
felszínformáló erők, és erősebb az eró
zió. (Sky and Tel. 1994. március - Kru)
A M erkúr kérge

Jé g k o r sza k o k a M arson
A vörös bolygó felszínét számos olyan
képződmény tarkítja, melyek a boly
gónak egy sokkal "nedvesebb" idősza
kára utalnak. Ilyenek a magas terüle
tekről lefelé haladó vízmosásszerű
képződmények, a folyóvölgyek, ame
lyek a víz hosszú, folyamatos munká
jának hatására alakulhattak ki, továbbá
gleccservölgyek, hatalmas morénahal
mokkal az egykori jégárak helyén. A
formációk kora nem egyforma, így több
olyan időszak is létezhetett a Marson,
amikor a víz folyékony állapotban le
hetett jelen a felszínen. Ezek közül az
utolsó melegebb időszak nagyjából 3,8
milliárd évvel ezelőtt érhetett véget. Az
utóbbi évek egyik népszerű elképzelése
ezt a kellemesebb klímát a Mars egykori
sűrű, sok szén-dioxidot tartalmazó lég
körével magyarázza. Ekkor az üvegház
hatás olyan mértékű lehetett, amely ma
gasra emelte a Mars hőmérsékletét, és
akár záporok, hóviharok is tarkíthatták
időjárását. A legújabb kutatási ered
mények fényében azonban ez a kép
némi változtatásra szorul. James F. Kasting (NASA Ames Research Center)
vizsgálatai szerint létezik egy határ,
aminél tovább nem emelheti az üveg
házhatás a hőmérsékletet, mivel a lég

A csillagászatban kevésbé járatosak ne
hezen tudják megkülönböztetni a Mer
kúrról készült felvételeket a holdfotók
tól — a két égitest felszíne valóban sok
hasonlóságot mutat. Természetesen sok
különbség is van a két objektum között,
nemrég egy újabb ilyen eltérést ismer
tünk meg. David L. Mitchell és Imke de
Pater (University of California, Ber
keley) a Hat Creek Obszervatórium, va
lamint a VLA rádiótávcsöveivel 0,3 és
20,5 centiméter közötti hullámhoszszakon vizsgálták a legbelső bolygó fel
színét. A visszavert jelek természete
alapján a Merkúr külső rétegei össze
tételüket tekintve jelentősen külön
böznek a Hold felföldjeitől. Mindkét
égitest felszínét a több milliárd éves
meteorikus bombázás hatására széttö
redezett, nem összefüggő kőzettömeg
takarja, ez a regolit. A regolit felső né
hány centiméteres rétege por finom
ságú, majd lefelé egyre nagyobb szem
cséjű anyag következik, amely több mé
teres mélységig terjed. A kisugárzott
rádióhullámok a Merkúr felszínének 2,5
és 400 cm mélyen levő rétegeiről verőd
tek vissza, a hullámhossztól függően. Ez
a mélység nagyjából kétszerese annak,
mint amit a Hold esetében hasonló
vizsgálatoknál tapasztaltunk. Az ered9

meny arra utal, hogy a Merkúr felszíne
szegényebb titánban és vas tartalmú ve
gyietekben, mint a Hold, amelyek
visszaverik a mikrohullámú sugarakat.
Ezt elég nehéz megmagyarázni, jelen
legi ismereteink alapján a bolygónak
ugyanis rendkívül nagy a fémtartalma.
Az egyik korábbi, elgondolás szerint a
Merkúr kialakulása után nem sokkal
egy hatalmas objektummal ütközött öszsze, amely "lehántotta" kérgének nagy
részét, és a bolygó szokatlanul nagy vas
tartalommal "élt" tovább. Ebben az eset
ben azonban a kéreg vastartalma is na
gyobb lenne — ez viszont nem egyez
tethető össze az új megfigyelésekkel.
A mikrohullámú észlelések során
egyébként megfigyelték a bolygó két
forró egyenlítői pólusát is. A Merkúr pá
lyája 2:3 arányú rezonanciában áll a
Nappal, azaz míg kétszer kerüli meg
központi csillagunkat, háromszor fordul
meg a tengelye körül. Ez, a nagy excentricitás miatt fellépő erős pályamenti se
bességváltozásokkal együtt sajátos nap
járást eredményez a bolygó felszínén.
Az egyenlítő mentén nem uralkodik
mindenütt egyforma hőmérséklet, két
pont környékén ugyanis sokkal na
gyobb a besugárzás, és így a hőmérsék
let is. Ezt a forró pólust mind a- napsü
tötte, mind pedig az árnyékos oldalon ki
lehetett mutatni a mikrohullámú meg
figyelésekkel. (Sky and Tel. 1994. február
-K ru )
A M iranda története
A Miranda rendkívüli felszíne a Voyager-2 űrszonda 1986-os Uránusz közel
sége óta foglalkoztatja a szakembereket.
A kis jéghold felülete két, egymástól
gyökeresen eltérő szerkezetű részből
tevődik össze. Az idősebb, enyhén hul
lámzó felületű kráterezett vidékeken
találhatók a nagy méretű, koronáknak
nevezett gyűrűs képződmények. Ezek
többnyire sokszög alakú központi rész
ből, és az azt övező, egymással pár
huzamos, sűrű, koncentrikus gerinc
rendszerből állnak. Kialakulásukat egy
katasztrofális ütközéssel magyarázták,
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melynek során a hold több nagyobb da
rabra esett szét. A töredékek azonban
nem távolodtak el egymástól, és hama
rosan ismét összeálltak egy új égitestet
létrehozva. Voltak olyan darabok, ame
lyek eredeti helyzetüknek megfelelően
tértek vissza, de akadtak olyanok is,
amelyek fordítva, belső köpeny részük
kel kifelé. Ahogyan a töredékek a hold
magja fele süllyedtek, olyan áramlatokat
indítottak meg, amelyek összenyomták
a felszínt felettük. Robert Pappalarado
és Ronald Greeley (Arizona State Univ
ersity) a koronák részletes vizsgálata
során vetődéses völgyekhez hasonlító,
jég-lávafolyásokra emlékeztető képződ
ményeket és talajsüppedéseket találtak.
Szerintük a gerincek vetődéses erede
tűek, és összenyomó erők hatására
alakultak ki, de belső aktivitás ered
ményeként. A belsőből felfelé tartó konvekciós áramlatok több darabra törték
szét a felszínt, és a felületre jutva szét
terültek, létrehozva a gerincrendszere
ket, mindegyik közepén egy simább
vidékkel. A felfelé tartó hőáramlás moz
gatórugója az Uránusz árapály hatása
lehetett, a konvekciós áramlásban pedig
alacsony hőmérsékleten is képlékeny
anyagok vehettek részt. (Astronomy,
1994. febru ár-K ru )
Ch iro n -o k k u ltá ció
1993. november 7-én 13:16 UT-kor a
2060-as sorszámú Chiron elfedett egy
halvány, 14,3 magnitúdós csillagot. Az
okkultáció nem sokkal az égitest le
nyugvása előtt történt, és a kalifor
niai-mexikói határ környékéről lehett
megfigyelni. Több csoport is megpró
bálta kihasználni a nagyszerű alkalmat,
a csillag elhalványodásának megfigye
lése azonban csak Robert Marcialisnak
és Richard Hűlnek (University of Ari
zona) sikerült. A 37 cm-es, CCD-vel
felszerelt tükrös teleszkóppal hét má
sodperces elhalványodást tudtak megfi
gyelni az okkultáció során. Korábban a
Chiron fényessége alapján átmérőjét
180-340 km körülire tették. Ez alkalom
mal az alsó határ lett biztosabb, a fedés

szerint az égitest átmérője legalább 166
km. (Sky and Tel., 1994. február - Kru)

A z IO T A -E S találkozója
H a n n overb en

B olyg óközi p o r F ö ld ü n k ö n

Az IOTA-ES (International Occultation
Timing Association-European Section)
1993-as munkaértekezletét november
20-án tartották a németországi Hanno
verben. Az IOTA-ES német tagjain kívül
cseh és lengyel észlelők is résztvettek a
rendezvényen, melynek a hannoveri be
mutató csillagvizsgáló adott otthont. A
találkozón számos érdekes előadás, be
számoló hangzott el.
A lengyel amatőrök egyik eredményes
súroló csillagfedés-észlelésükről szá
moltak be. Bemutattak egy napfogyat
kozásokról szóló monográfiát, amely ré
gi lengyel, angol és német nyelvű for
rásokat tartalmaz.
Hallhattunk arról, hogy hamarosan
kapható lesz egy csillagfedések méré
sére alkalmas CCD kamera. A költségek
csökkentését úgy oldották meg, hogy a
kamerát a vásárlónak kell összeszerel
nie.
Az 1994-re várható okkultációk között
az egyik legérdekesebbnek a Vesta
augusztus 31-i súroló fedése ígérkezik,
amely Európából is észlelhető.
A következő jelentős okkultációs talál
kozót Krakkóban tartják (The 13th Euro
pean Symposium on Occulta tion Pro
jects, ESOP) augusztus 19-21. között.
Már most ismeretes a 14. és a 15. ESOP
helyszíne (Plzen ill. Berlin). (Faragó Ottó)

Minden évben több tízezer tonnányi interplanetáris anyaggal gyarapodik boly
gónk tömege. A Föld térségében talál
ható kozmikus por mennyiségét vizsgál
ták az LDEF mesterséges hold segítsé
gével (1. Meteor 1993/3., 9. o.). Az autó
busz nagyságú műhold öt és három
negyed évet töltött a világűrben a koz
mikus bombázás hatásainak kitéve. Az
űreszköz hossztengelye a Földre mu
tatott, így az átellenes oldalán található
lemezek védve voltak az "emberi űrszeméttől", vagy magának a műholdnak
a becsapódások során felszabaduló
szemcséitől. Az itt elhelyezett alumíni
umlapokon 761 mikroszkopikus méretű
kráter átmérőjét és mélységét vizsgálták
meg, hogy meghatározzák az azokat lét
rehozó szemcsék tömegét. A vizsgálatot
végző Stanley G. Love és Donald E.
Brownlee (University of Washington)
szerint a becsapódó szemcsék tömege
10~9-10~4 gramm közötti volt, méretük
10-től 500 mikronig terjedt, legnagyobb
számban a 200 mikron körüliek voltak.
Ez alapján bolygónk évente 40 ezer
tonna kozmikus porral lesz gazdagabb.
Ugyancsak a bolygóközi térben ker
ingő apró szemcsékkel kapcsolatos az
alábbi hír. A ESA Olympus nevű mű
holdjának pörgése tavaly augusztus
11/12-én váratlanul megváltozott. A
kommunikációs hold mozgásában mu
tatkozó szabálytalanság pontosan egy
beesik a Perseidák várt nagy maximu
mával, így nem lehetetlen, hogy a rajhoz
tartozó szemcse találta el a mesterséges
holdat, kis mértékben megváltoztatva
annak mozgását. Az érdekes elgondolás
azonban valószínűleg a feltételezés
szintjén fog megmaradni, mivel cáfolni,
vagy bebizonyítani sajnos nem lehet.
(Astronomy, 1994. április - Kru)

A z e lső osztrák C C D -s találkozó
1993. október 15-e jeles nap a CCD-technika iránt érdeklődő németajkú amatőr
csillagászok számára A St. Sebastian-i
találkozóra 41 érdeklődő érkezett Auszt
riából, Németországból és Svájcból. (St.
Sebastian a híres Mariazell közelében ta
lálható.)
A helyi szabadidő központ előterét
megtöltötték a számítógépek, a CCD-kamerák (SBIG és OES gyártmányok), va
lamint az Optik Binder, Fa Kamera,
Optical & Electronical Systems (OES) és
a Vobis cég által bemutatott különféle
távcsövek.
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A CCD-s találkozó hivatalos megnyi
tóját a falu polgármestere tartotta, ami
azt bizonyítja, hogy az elöljáróság is
tisztában van a csillagászat jelentősé
gével.
Günther Eder (a St. Sebastian-i magán
csillagvizsgáló tulajdonosa és vezetője)
bevezető szavai után Erich Meyer és
Herbert Raab (mindketten ismert CCDsek) beszámolója következett saját ké
szítésű szoftverükről, az Astrometricáról. Ez a program CCD-kamerával (ST4, ST-6) felvett képek pontos asztrometriai kiértékelését teszi lehetővé, le
gyen akár szó 19^9-8 üstökösről. Dr.
Fleischmann, az Optical & Electronical
Systems képviseletében a CCD-technika
legújabb vívmányait ismertette minden
ki számára érthetően. Az egyik általa
bemutatott újdonság az MPP (Multi
Pinned Phase) technika, amely a ha
gyományos CCD chipekhez képest je
lentős zajcsökkentést eredményez.
Fritz Sussmann, aki komoly ered
ményeket ért el a CCD-k alkalmazá
sában, humorral fűszerezett előadást
tartott ezen eszközök magánobszer
vatóriumi hasznosításának alkalmazá
sának ügyes-bajos dolgairól, különös
tekintettel az éles kép és a használt táv
csőtípus összefüggésére.
Az utolsó beszámoló Gerald Rhemanntól és Thomas Conradtól szár
mazott. ő k a Kodak Photo-CD-jét ismer
tették asztrofotós szempontból. Több,
igen jó minőségű, CD-n rögzített asztrofotót mutattak be, valamint vázolták a
rendszer adta képfeldolgozási lehetősé
geket.
A tiszta és nyugodt levegő izgalomba
hozta a résztvevőket; rövid vacsora után
megkezdődött a gyakorlati munka. Az
OES cég LC CCD11 típusú félprofi
kameráját egy Celestron-ll-re csatolták,
a képfeldolgozást egy speciális kiépítésű
486-os PC végezte. A kedvenc téma a
Szaturnusz és az M57 volt.
Később sajnos ködbe ment a megfi
gyelési terv, az eredményeket a bárban
vitatták meg a résztvevők, egészen
hajnali két óráig. Kicsit később a köd
felszállt, és a javíthatatlan észlelők a St.
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Sebastian-i obszervatórium C-14 típusú
távcsövével vizsgálták a Mueller-iistököst és számos Messier-objektumot, egé
szen hajnali ötig.
A vasárnapi programot Christian
Ziethen az úi német VdS-CCD Szekció
vezetője indította egy saját készítésű
Pascal nyelven írt képfeldolgozó prog
ram ismertetésével. Később Heinz Scsibrany bécsi mérnök tartott gyakorlati té
májú előadást az ST-4 kameráról, bemu
tatva a Lokális Csoport néhány kevéssé
közismert tagjáról készült felvételeit.
Széles körben ismert, hogy az ST-4 ka
mera kiváló csillagkövető berendezés,
így értékesnek bizonyultak Franz Kersche bécsi mérnök gyakorlati tanácsai az
ST-4 és a Star Trader program illesz
téséről. A résztvevők egy csoportja
eköz-ben egy másik előadást hallgatott
David Costner képfeldolgozó program
járól, a The Better Image-ről. A bemuta
tót Günther Eder tartotta.
Sokak előtt hosszú út állt még hazáig,
így a gyors csoportkép után a többség
szétszéledt, így ezzel hivatalosan lezá
rult a találkozó. Akik még maradhattak,
ebéd után Sussmann mérnök kitűnő
videóit nézhették meg a Jupiterről, a
Szaturnuszról és a Holdról, melyeket
Canon EX-1 kamerával készített. A
beszélgetés késő estig tartott, míg
valóban véget ért a találkozó.
A rendezvény sikere láttán a szervezőbizottság úgy döntött, hogy ez év őszén
is megrendezi a St. Sebastian-i CCD-s
hétvégét. Günther Eder (ford. Dán András)
Tovább d a ra b o ló d o tt a
P / Sh o é m a k e r-L e vy (1993e)
A JPL Information Service újabb képe
ket tett közzé a végzete felé rohanó
P/Shoemaker-Levy (1993e) jelű üstö
kösről. Mint ismeretes, az üstökös da
rabjai várhatóan június 19-e táján csa
pódnak a Jupiter légkörébe — ponto
sabban az esemény közepe esik erre a
napra, a becsapódássorozat egy 5,6 na-'
pos intervallumban következik be. A
következő oldalon január 24-27. között
készült HST-felvételeket mutatunk be.
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A HST-vel már korábban is észlelték
az üstököst — l . a Meteor januári szá
mában A nagy üstököskarambol c. cikket
—> azonban természetesen óriási vára
kozás előzte meg a nagyjavítástól remélt
képjavulást. Nos, nem csalódtunk, most
már sokkal pontosabb képünk van az
üstökösdarabok számáról és méretéről.
Az előző oldalon bemutatott képek az
új Nagylátómezejű Bolygókamerával
készültek. A bal oldali "álló" kép való
jában három különböző felvételből ké
szült mozaikkép, melyen húsz kis üstö
kösmag figyelhető meg (egy további a
képmezőn kívül maradt), mindegyik
külön kómával és csóvával rendelkezik.
Figyeljük meg, hogy néhány nucleus
már kissé eltávolodott az egyes magokat
összekötő képzeletbeh "nyomvonaltól",
továbbá az üstökösből származó por
nagyobb része a Nappal átellenes olda
lon mutatkozik a Nap sugárnyomása
eredményeként. A kép mérete 605000x
126500 km az üstökös távolságában.
A jobb oldali felső képen a legfénye
sebb nucleus egyik korábbi, HST-vel ké
szült felvételét látjuk, míg alatta a javí
tott optikával készült január végi álla
potot látjuk. Ez utóbbi képen végre tisz
tán elkülönülve figyelhető meg a négy
üstökösmag. A felvétel mérete 61100x
48300 km. (Mzs)

Kedvezményes évkönyvek
Még megrendelhetők a Meteor csillagá
szati évkönyv 1992-es és 1993-as kötetei
az MCSE-től. Évkönyveink postacímün
kön rendelhetők meg, rózsaszín postautalványon (1461 Budapest, Pf. 219.),
példányonként 130 Ft-os áron. Araink a
postaköltséget is tartalmazzák.
M eteor csilla g á sza ti évkönyv 1992
• Napórákról (antik és modern napó

rák; napórák szerkesztése)
• A csillagközi anyag és a csillagkelet
kezés (a csillagkeletkezés elmélete; csil

lagkeletkezési területek)
• Helyünk az ég alatt (hogyan végez

hetnek
amatőrcsillagászok tudomá
nyos értékű megfigyeléseket?)
M eteor csilla g á sza ti évkönyv 1993
• Csillagfoltok — foltos csillagok (csillag

foltok modellezése fénygörbék alapján)
• Új eredmények — régi változócsillag
megfigyelésekből (a uáltozócsillagászat-

ban felhasználható évszázados és régeb
bi megfigyelések)
• A Nagy Vörös Folt kutatásának tör
ténete (a Jupiter legfeltűnőbb alakza

tának megfigyelései és azok magyará
zata)
• A Mars a (még mindig) időszerű bolygó

(a Vörös Bolygó és az amatőrök észle
lési lehetőségei)
K é z i finom m ozg atással e llá to tt
k o m p le tt tá v cső m e ch a n ik á k
elad ó k N ew to n -távcsö vek h ez
ZO cm -es tü k ö rá tm é rő ig . Szin tén
eladó egy nagy te h e rb írá s ú , k ézi
finom m ozgatással e llá to tt,
b eto n o szlo p ra szerelh ető
ten g e ly k e re sz t 3 0 cm-es
m űszerhez. (R é ti L a jo s , go23
G y ő r , Ifjú s á g k rt. 51
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