
Címlapunkon: 
a Macskaszem-köd
Ritka alkalomnak számít, amikor egy 
csillagászati felvétel „túlságosan" jól 
sikerül. A címlapunkon látható planetá- 
risköd-felvétellel a részletgazdagságot 
tekintve kevés fotó vehetné fel a ver
senyt — épp ez állítja komoly feladat elé 
a szakembereket. Az NGC 6543 jelzésű 
— az amatőrök számára is jól ismert — 
fura képződmény 3000 fényév távolság
ra található Naprendszerünktől. A köz
ponti csillagot övező ködösség kb. 1000 
évvel ezelőtt jöhetett létre, az égitest 
„utolsó leheletéként". A látványos fel
vétel-kompozíciót J. Patrick Harrington 
és Kazimierz J. Borkowski (University 
of Maryland) készítették a HST-vel, kü
lönféle atomokra és ionokra hangolt 
szűrőkkel.

A köd belső részén egy nagyjából bal
jobb irányban elnyúló, lapos ellipszis 
alakú forma vehető ki. Ez a planetáris 
köd fiatalabb térsége lehet, amit a „meg
kopaszodó" csillagról származó gyors 
csillagszél fújt a külső gázanyagba. Ér
dekes méhsejtszerű formák is felfedez
hetők felületén — magyarázatuk egyelő
re kétséges. Ezt veszi körül egy erre

merőleges gyűrű, mely a fotón közel 
függőlegesen, fent kicsit jobbra, lent 
enyhén balra fordulva látható. Ez egy 
képzeletbeli „derékszíját" helyez a má
sodik, külső burokra, melynek átmérője 
1/4 fényév. Ennek két pereme fényes 
ívek formájában látható a bal és a jobb 
oldalon. A külső héj korábban, lassab
ban áramló csillagszél révén keletkezett, 
a két fényesebb ívszelet pedig ennek 
egy-egy aktív lökéshullámfrontja lehet. 
A két íven kívül is megfigyelhető még 
egy-egy egymással átellenben elhelyez
kedő intenzív, és néhány gyengébb jet- 
szerkezet — bár ezek csak a hidrogén
alfa tartományban feltűnőek.

A központi égitest valószínűleg kettős, 
egyik tagja éppen nukleáris tüzelőanya
gának végén jár, és gázhéjat dobott le 
magáról. A poláris jetek, anyagsugarak 
iránya a precessziós mozgás révén vál
tozott meg. Ugyancsak a kettős rend
szer adhat magyarázatot a külső burkot 
átfogó övre, melynek anyaga a két ob
jektum pályasíkjában halmozódott föl — 
valószínűleg az előbbihez hasonló folya
mat torzította ellipszoid alakúvá az 
egész képződményt. (Sky and Tel. 1995/4 
— Kru)
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A gyűrűs bolygó  —  gyűrű 
nélkül
Idén bolygónk háromszor halad keresz
tül a Szaturnusz gyűrűsíkján. Sajnos eb
ből csak két jelenséget figyelhetünk meg, 
az egyiket éppen e sorok megjelenésé
nek táján. A május 22-i átfordulás alkal
mával több földi obszervatórium vizs
gálta a gyűrű megjelenését és a bolygó
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három különböző időpontban mutatja a 
gyűrűs bolygót május 22-én. Ekkor a 
Nap 2,7 fokkal volt a gyűrűk síkja felett. 
A legfelső képen még könnyen meg le
het pillantani a gyűrűt, mellette a Thetys 
és a Dione balra mutatkozik, jobbra 
pedig a Janus és a Pandora. (Mellesleg a 
Szaturnusz felhőrendszere is látványo
san kirajzolódik.) A gyűrű árnyéka felett 
egy fényesebb sáv figyelhető meg: ezt a 
gyűrűről a légkörre vetődő napfény hoz
ta létre. A második felvétel közelebb ké
szült az átfordulás időpontjához. A gyű
rűrendszer 75%-kal halványabb, mint az 
előző képen, de teljesen még ekkor sem 
tűnik el. A Rhea balra (keletre), a fiatal 
felszínű Enceladus pedig jobbra látható 
a Szatumusztól. Mellette helyezkedik el 
a Pandora (30 km-es törmelékhold), 
azonban gyenge pislákolását az Encela
dus erős ragyogása (11,7) elnyomja. A 
harmadik felvétel az előző után 96 
perccel készült, és ekkor a gyűrűrend
szer már 10%-kal fényesebb. Az eredeti 
fotókon 730 km-es részleteket lehet el
különíteni a Szaturnusz légkörében. 
(STScl PRC95-25B — Kru)

Pöfékelő csillagok
A csillagoknak nemcsak a halálát kísérik 
látványos jelenségek (planetáris ködök 
ledobása, szupemóvarobbanások), ha
nem kialakulásukat is. Minden csillag a 
csillagközi anyag összesűrűsödése során 
keletkezik. Amikor egy adott térfogat
ban elegendő tömegű gáz halmazódik 
fel, valamilyen külső hatás következ
tében (spirálkarok gravitációs sűrűség
hullámai, szupemóvarobbanások, csil
lagszelek stb.) a csomó saját gravitációs 
tere révén lassan zsugorodni kezd. Osz- 
szehúzódása során eredeti mozgása 
megélénkül, forgása felgyorsul. Egyre 
élesebb körvonalakat ölt a természet ke
ze között a formálódó anyag: a centrum
ban halmozódik fel a legnagyobb tömeg 
— ebből keletkezik a későbbiek során a 
csillag. Az az anyagmennyiség, amely 
bezuhanása során eléggé felgyorsul, 
nem hullik a központi csomósodásba, 
hanem keringeni kezd körülötte, korong 
formát vesz fel. A csillagkörüli koron
gok anyaga a későbbiekben égitestekké 
kondenzálódik — így alakult ki Nap
rendszerünk is. A gáznak az a része,

1. ábra. Aktív területek a HH1/HH2 vidékén
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2. ábra. Jetek a HH47 vidékén
amely kimaradt az összeállásból, kima
rad a játék további részéből is: az őscsil
lag erős sugárzása kisöpri a térségből.

A központban lévő anyagcsomó még 
csillaggá alakulása előtt aktív állapotba 
kerül. Az összehúzódó objektum (a pro- 
tocsillag) belsejében egyelőre nem gyul
ladnak be a fúziós reakciók. A zsugoro
dás viszont rendkívül hatékony energia- 
termelő folyamat — az őscsillag sugár
zása ekkor messze meghaladja a ké
sőbbi, „normális" csillagét. A protocsü- 
lag feltámadó erős csillagszele és a 
körülötte lévő, gázban gazdag korong 
kölcsönhatásba lép, és látványos formá
kat hoz létre. Mivel a korong irányában 
nem tud távozni, arra merőlegesen két 
keskeny kúp mentén röpül ki. Az új
szülött rendszereket övező „kozmikus 
magzatburkok" szerkezete, felépítése 
nagyszerűen nyomon követhető az Űrte
leszkóp felvételein.

Az első három fotó (HH1/HH2) közül 
a felső az 1500 fényévre lévő teljes kép
ződményt mutatja, melynek hossza 
meghaladja az egy fényévet (1. ábra). 
Maga a fiatal protocsillag a két anyag
sugár között félúton helyezkedik el (sö

tét felhők takarják előlünk). A bal és a 
jobb oldalon létrejött felhő az égitest 
által kirepített anyagból áll, amint az a 
csillagközi térben elhelyezkedő, nyuga
lomban lévő gázzal ütközik és felforró
sodik. A bal alsó kép a kilövellés helyé
nek közvetlen környékét mutatja — a 
fiatal égitest egy géppuska mintájára 
sorozatban tüzeli az anyagot az ábrán 
jobboldali irányban. A jobb alsó kép ki
nagyítva mutatja ezt a szerkezetet.

A második felvétel-trión is egy hason
ló forma figyell\ető meg (HH47). A pö
fékelő őscsillag itt is a két anyagsugár 
között félúton, középen található. A 
balra lefelé irányuló jet szerkezete rend
kívül érdekes: hullámos, spirális formát 
mutat a gázcsóva. Ezt valószínűleg egy 
kísérőcsillag gravitációs hatása hozta 
létre, amely a küőtt anyagsugarat tö
megvonzása révén eltéríti eredeti irá
nyától. (Hasonlóan ahhoz, ahogyan a 
Balaton partján vízipuskával játszadozó 
kisgyerek spirális csóvát spriccel az ég 
felé a fegyver csövét egy képzeletbeli 
kúp felület mentén mozgatva.) A bal 
felső betéten egy így keletkezett, már- 
már mértani pontosságú hullám látható
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3. ábra. Különféle jet típusok
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4. ábra. A HH30 jetmozgása egy év során



kinagyítva. A jobb alsó fotó a nyugalom
ban lévő csillagközi anyag és a gyorsan 
száguldó gáz ütközését mutatja (2. ábra).

A harmadik felvételcsoport három jet 
típust ábrázol. Mindegyik objektum ki
csit más formában mutatja ki aktivitását. 
A bal felső képen egy korong látható az 
éléről, mely a protocsillag körül kering. 
A centrumban elhelyezkedő fiatal égitest 
sugárzása vüágítja meg a korong gáza
nyagának egy részét, míg a képződmény 
fősíkja (a legsűrűbb tartomány) elnyeli 
fényét. Az őscsillagra a jobbra irányuló 
jet mutat. A rendszer 450 fényév távol
ságban található, a Taurus csillagkép
ben. A jobb felső kép már egy kicsit más, 
és távolabbi anyagsugarat mutat. Itt a 
protocsillag nem egyenletesen szórja ki 
anyagát az űrbe, hanem egy ismétlő- 
fegyver mintájára, időnként egy-egy na
gyobb csomót röpít ki, kb. 2 millió km/h 
sebességgel. A központi égitestre, az azt 
övező korongból periodikusan nagyobb 
darabok hullhatnak, és ezek váltják ki a 
robbanásokat. Az objektum 1500 fényév 
távolságban helyezkedik el, és az Orion 
„csillagóvodájának,, egyik tagja. A ké
pek bal alsó sarkában látható skála 180 
milliárd krn-t ábrázol (3. ábra).

Az utolsó felvételpáros a HH30 idő
beli fejlődését mutatja. Az erősen kiiia- 
gyított felvételen a korongon kívül az is 
látható, hogy az anyagkilövellés nem 
homogén, hanem sűrűbb és ritkább tér

ségek vannak benne. Az ősi Naprend
szer is valahogy így festett — központi 
csillagunk születésekor nemcsak erős su
gárzással rendelkezett, hanem heves 
robbanásokat is produkálhatott (4. ábra). 
(STScl PRC95-24 — Kru)

A klasszikus, kontrasztos képet 
adó ortho okulárok mellett 

most kaphatók az új külsejű, 
nagy látómezejű Plössl-okulárok 

is. A nagy szemlencse és az 
okulártesten levő felhajtható 
oldalfény-határoló gumigyűrű 

az észlelés kényelmét szolgálja.

Plössl-okulárok (31,7 mm kihuzat)
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