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Kozmikus szellemek

A NASA Chandra nevű, röntgentarto-
mányban működő távcsövének felvételein a 
kutatók egy hatalmas kiterjedésű, kozmikus 
„szellemet” találtak, amely egy igen távoli, 
szupermasszív fekete lyuk környezetében 
leselkedik. A kutatók szerint egy, a fekete 
lyuk környezetében a régmúltban lezajlott, 
hatalmas energiájú folyamat által létrehozott 
alakzatról van szó, és első alkalommal sike-
rült ilyen objektumot megörökíteni.

Andy Fabian és kutatócsoportja szerint a 
HDF 130 jelű objektum röntgensugárzása 
egy igen erőteljes múltbeli kitörés bizonyí-
téka. A robbanás a fekete lyukból kiáram-
ló, nagy energiájú töltött részecskékből álló 
sugárban, ún. jetben történt, ahol a részecs-
kék közel fénysebességel száguldanak. A 
kitörés során hatalmas mennyiségű rádió- és 
röntgensugárzás keletkezett. Maga a rob-
banási folyamat valóban lenyűgöző jelen-
ség volt, energiakibocsátása megközelítőleg 
egymilliárd szupernóva energiájával ért fel. 
Néhány millió év elteltével a rádiósugárzás 
kihunyt, ám a robbanás által kidobott rela-
tivisztikus elektronok energiája még mindig 
elendő ahhoz, hogy a kozmikus háttérsugár-
zás fotonjait az ún. inverz Compton-szórás-
sal a röntgensugarak energiatartományába 
tolja el.

A HDF 130 az első, a röntgentartományban 
megfigyelhető olyan képződmény, amely-
nek rádiósugárzása már nem észlelhető. A 
kutatók már korábban is fedeztek fel hason-
ló röntgenforrásokat, de ezek olyan galaxi-
sokban voltak, amelyek széles spektrumban 
bocsátanak ki rádiósugárzást is. Ez pedig 
tovább zajló anyagkidobásra utal, szemben 
a HDF 130 esetével, ahol az elképzelések 
szerint a jelenség réges-régen véget ért. A 
HDF 130 egyébként igen idős objektum: 
több mint 10 milliárd fényév távolságban 
található, vagyis alig 3 milliárd évvel a Nagy 

Bumm után keletkezett abban az időszak-
ban, amikor galaxisok és fekete lyukak igen 
nagy számban jöttek létre. A mintegy 2,2 
millió fényév méretű, hosszúkás nyúlvány 
megfelel a jetek alakjának, de eltér egy gala-
xishalmaz kinézetétől, amely a várakozások 
szerint körszimmetrikus lenne.

A kutatók úgy vélik, hogy az égbolton 
igen sok, a röntgentartományban észlelhe-
tő, valaha lejátszódott hatalmas robbanás 
eredményeképp létrejött objektum található, 
különösen, ha a fekete lyukak közelében 
lezajló igen erőteljes folyamatok valóban 
olyan gyakoriak voltak a korai Univerzum-
ban, mint azt az elméletek jelzik.

Hasonló furcsa alakzat a 2007-ben a Galaxy 
Zoo projekt keretében Hanny Van Arel által 
felfedezett „Voorwerp”, amely szintén az 
érdeklődés középpontjában áll. A vizsgá-
latok szerint a Voorwerp is egy fekete lyuk 
közelében lezajlott kitörés maradványa. A 
Sloan Digital Sky Survey eredeti felvételein, 
amelyeken a felfedezés történt, az objek-
tum kékes színűnek tűnik, de a spektrum 
későbbi, részletesebb elemzése során kide-
rült, hogy valójában zöldes színű. Miután a 
gammatartományban működő Swift műhold 
vizsgálatai nem vezettek egyértlemű ere-
ményre, a kutatók a Westerbork Synthesis 
Radio Telescope (WSRT) rádiótávcsővel is 

Csillagászati hírek

A HDF-130 a Chandra röntgenfelvételén (NASA)
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megvizsgálták az objektumot, és megerő-
sítették, hogy valóban egy fekete lyukból 
kiáramló jetek hozták létre. A jetekben szá-
guldó anyag kölcsönhatása révén létrejövő 
intenzív ultraibolya és a látható tartomány-
ban levő sugárzás hevíti fel és világítja meg a 
nagy kiterjedésű gázfelhőt, amely a közeli IC 
2497-et fogja közre. A további kutatások első-
sorban a kemény röngtensugárzás kimutatá-
sára irányulnak annak eldöntésére, valóban 
található-e egy szupermasszív fekete lyuk 
az IC 2497 galaxisban. Amennyiben ezt nem 
sikerül kimutatni, ez arra is utalhat, hogy a 
fekete lyuk jelenleg nem nyel el anyagot.

Mennyiben hasonlóak tehát a HDF 130 és 
a Voorwerp? Mindkettőt egy roppant nagy 
tömegű fekete lyuk irányából induló kitörés 
hozta létre, és mindkét esetben úgy tűnik, 
a fekete lyuk aktivitása azóta megszűnt.
Azonban számos eltérés is megfigyelhető. 
A Voorwerpben nagyobb részt visszfény 
játszik szerepet, míg a HDF 130 esetében a 
kozmikus háttérsugárzás és a jet részecské-
inek kölcsönhatása a meghatározó. A két 
objektum eltérő hullámhosszon figyelhető 
meg, és a HDF 130 jóval idősebb, térben 
távolibb, és hatalmasabb kiterjedésű, mint a 
Voorwerp. Alakjuk is jelentősen eltér: míg a 
HDF 130 egy alapvetően hosszúkás alakzat 
(ami összhangban van a jet alakjával), a 
Voorwerp esetében több, a kölcsönható rend-
szerekre jellemző alaki jellemző is felismer-
hető. A gázfelhő formája az IC 2497 és egy 
másik galaxis közötti gravitációs árapályerők 

játékára utal, amely néhány százmillió évvel 
ezelőtt alakította ki a felhő ma megfigyelhető 
alakját. Gyakoriságuk is roppant elérő lehet: 
a HDF 130-hoz hasonlók igen gyakoriak 
lehetnek Világegyetemünkben, de a Voor-
werp, úgy tűnik, egyedi objektum.

Astronomy News, 2009. május 28.; Universe 
Today, 2009. május 29.  – Molnár Péter

Univerzális részecskegyorsító
1991 júniusában, a NASA Compton nevű, 

gammatartományban működő űrtávcsövé-
nek felbocsátása előtt egyetlen, gammasu-
gárzást kibocsátó galaxist ismertek a csilla-
gászok saját Tejútrendszerünkön túl. A vára-
kozásoknak megfelelően a pályára állított 
műhold számos más rendszerből mutatott 
ki gammasugárzást. A Fermi Űrtávcső most 
újabb adatokat szolgáltat a tejútrendszerek 
gammatartományban végzett kutatásához.

A sok milliónyi galaxis között megfigyel-
hető aktív galaxisok azok a rendszerek, ame-
lyek központi tartománya szokatlanul fényes. 
Ez annak jele, hogy az itt mozgó részecskéket 
a rendszer centrumában uralkodó körül-
mények közel fénysebességre gyorsították 
fel. Carl Seyfert 1943-ban írta le elsőként az 
aktív galaxisok kétféle típusát, melyek meg-
különböztetéséhez az objektumok spektru-
mában található színképvonalakat használta 
fel. Manapság már számos további alosz-
tályuk ismeretes, bár a kutatók úgy vélik, 
hogy valójában ugyanazt a jelenséget látjuk 
minden esetben, pusztán a rendszerre való 
rálátásunk szöge eltérő.

Minden egyes aktív galaxis magjában egy 
anyagot bekebelező fekete lyuk található, 
amelynek tömege elérheti a néhány millió 
naptömeget is. Bár a folyamat pontos rész-
letei még nem tisztázottak, a fekete lyuk felé 
zuhanó anyag egy része két, egymással ellen-
tétes irányba mutató, jetnek nevezett anyag-
sugárzásban áramlik kifelé nagy sebességgel. 
A Compton űrteleszkóp eredményei meg-
mutatták, hogy alapjában az aktív galaxisok 
két típusa is kibocsát gammasugárzást: a 
blazárok és a rádiógalaxisok. A legfényesebb 
aktív galaxisok, a blazárok esetében a kutatók 

A Voorwerp. A furcsa alakzat a kép középtáján levõ galaxis 
alatt látható (Galaxy Zoo)
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úgy vélik, hogy a nagy megfigyelt fényesség 
oka, hogy éppen a jetbe látunk bele a Földről 
nézve. Az aktív galaxisok másik jellegzetes 
képviselői a rádiótartományban rendkívül 
fényes rendszerek.

A jelek szerint a Fermi Űrtávcső ezen 
objektumok újabb osztályát fedezte fel. A 
kutatók a PMN J0948+0022 jelű, Seyfert 1 
típusú galaxist vizsgálták. A rendszer közel 
5,5 milliárd fényév távolságban, a Sextans 
csillagkép irányában található. A rendszer 
spektrumában ismert egyes színképvonalak 
a gáz viszonylag lassú mozgására utaltak, 
ami ellentmond a gyorsan mozgó részecs-
kékből álló jet létének. Ugyanakkor a Seyfert 
1 típusú galaxisok 90 százalékával szemben 
a rendszer igen erős és roppant változatos 
rádiósugárzást is kibocsát, ez pedig a jet 
jelenlétére utal. Az új megfigyelések során a 
LAT műszerrel észlelt gammasugárzás meg-
erősíti a jet jelenlétét. A kutatók tervei között 
szerepel egyrészt a berendezés felhasználása 
más, hasonló források esetében, illetve a már 
vizsgált PMN J0948 forrás szélesebb spektru-
mának vizsgálata.

Furcsa jelenséget észlelt a műszer az NGC 
1275 jelű galaxis esetében is. Ez a rendszer 
hozzánk jóval közelebb, alig 225 millió fény-
év távolságban található, nagy tömegű Sey-
fert-galaxis. A Perseus A néven is ismert, a 
Perseus-halmaz középpontjában levő forrás 
egyike a legfényesebben sugárzó objektu-
moknak a rádióégbolton. Érdekes módon a 
Compton nagy energiájú gammasugárzást 
érzékelő EGRET műszere sosem észlelt gam-
masugárzást a rendszer irányából. A Fermi 
LAT műszere azonban kimutatta, hogy a 
galaxis intenzív gammaforrás, méghozzá a 
spektrum valamivel nagyobb energiájú tar-
tományaiban. A friss megfigyelések szerint 
a galaxis hétszer fényesebben ragyog maga-
sabb energiákon, mint az EGRET érzékeny-
ségének határa. Ennek megfelelően, ha az 
NGC 1275 ilyen fényesen sugárzott volna 
az EGRET működésének idején is, minden 
bizonnyal sikerült volna detektálni.

A galaxis gammasugárzásában megfigyelt 
ezen változás pedig arra mutat, hogy a köz-
ponti vidéken levő részecskeáram vagy tel-

jesen inaktív, vagy sokkalta gyengébb volt 
egy évtizeddel ezelőtt. A megfigyelt válto-
zás időskálájának ismerete pedig lehetőséget 
ad a kibocsátó tartomány méretének meg-
becslésére, tekintve, hogy semmiféle fizikai 
hatás nem terjedhet gyorsabban a fénynél. 
Az eredmények szerint a megfigyelt gamma-
sugárzás egy legfeljebb két fényév átmérőjű 
tartományból érkezik, tehát a kutatók való-
ban a galaxis szíve irányából érkező sugár-
zást, a fekete lyuk közvetlen környezetét 
észlelték, nem pedig a halmazban jelen levő 
forró gázanyag sugárzását.

Universe Today, 2009. június 3.; NASA 
News, 2009. május 29. – Molnár Péter

Új típusú szupernóva?
A szupernóva-robbanások egy-egy csil-

lag életének végét jelzik. Alapvetően kétféle 
típusuk ismeretes. Az Ia típusú robbanásban 
egy törpecsillag pusztul el, amely egy ket-
tős rendszer tagjaként folyamatosan anyagot 
szív el felfúvódott társcsillagától, majd egy 
jól meghatározható tömeghatár elérésekor 
összeroppan. A II-es típusú szupernóvák 
ezzel szemben magányos, hatalmas tömegű 
csillagok, melyek összes nukleáris üzem-
anyaguk elhasználása után omlanak össze. 
Egy különös esemény révén előfordulhat, 
hogy egy harmadik szupernóva-osztály 
bevezetése is szükséges lehet.

2006-ban észlelték először a kutatók a Hub-
ble Űrteleszkóp segítségével az SCP 06F6 
jelzéssel ellátott eseményt. Ennek során egy 
titokzatos objektum hirtelen felfényesedett, 
majd visszahalványodott, valamivel több 
mint 120 nap alatt. A jelenségről az első ered-
mények 2008 szeptemberében láttak napvilá-
got, de a kutatóknak nem sikerült kideríteni 
az esemény okát. Valójában annyira szokat-
lan jelenségről volt szó, hogy a szakembe-
rek még abban sem voltak biztosak, hogy 
viszonylag kis energiájú, saját galaxisunkban 
lezajlott esemény volt-e, vagy az Univerzum 
távoli szegletében történt, hatalmas energiá-
jú robbanás.

A Warwick Egyetem csillagászaiból álló 
csoportnak most úgy tűnik, sikerült kiderí-
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teniük a rejtelmes objektum titkait. Az SCP 
06F6-ról felvett spektrum és Tejútrendsze-
rünk szénben gazdag csillagainak színképét 
összehasonlítva nagyfokú egyezést találtak, 
azzal a megkötéssel, hogy a színkép vörös-
eltolódása körülbelül 2 milliárd fényéves 
távolságnak felel meg. Ezek szerint egy szu-
pernóva-robbanáshoz hasonló jelenségről 
volt szó, amely egy szénben gazdag csillag-
légkörben zajlott le. Amennyiben a követ-
keztetés helyes, a szénben gazdag csillagok 
összeroppanása eddig nem ismert szupernó-
va-robbanást jelent.

A következtetés természetesen további 
megerősítésre szorul. Az SCP 06F6 eddig az 
egyetlen ilyen jelenség, és egyelőre ismeret-
len az összeroppant csillagnak otthont adó 
galaxis is. A 120 napos időskála pedig több, 
mint négyszerese egy tipikus II-es típusú 
szupernóva-robbanásnak. Az európai XMM-
Newton Űrteleszkóp megfigyelései szerint 
pedig az esemény során észlelt röntgensu-
gárzás intenzitása körülbelül százszorosan 
múlta felül a szokásos II-es típusú szuper-
nóva-robbanásokat. A rendkívül erős rönt-
gensugárzás arra is mutathat ugyanakkor, 

hogy a csillagot valójában egy fekete lyuk 
tépte éppen szét, és nem magától robbant 
szupernóvaként. Az a tény azonban, hogy 
nem látni a csillag szülőgalaxisát, továb-
bi kérdéseket vet fel. Megeshet, hogy egy 
viszonylag kis tömegű fekete lyuk okozta a 
katasztrófát. Ugyanakkor előfordulhat, hogy 
egy, általában a galaxisok középpontjában 
levő nagy tömegű fekete lyuk volt a forrás, 
amely azonban ez alkalommal egy a gala-
xisából kidobódott vándor volt. A jelenlegi 
megfigyelések szerint egyik lehetőség sem 
elképzelhetetlen.

Universe Today, 2009. június 1.
– Molnár Péter

Újdonságok a legközelebbi 
óriásgalaxisról 

A Virgo-halmaz óriási elliptikus galaxisa 
az M87-es sorszámot kapott csillagváros, 
amely bő 50 millió fényéves távolsága elle-
nére akár amatőr műszerekkel is észlelhető. 
Az új megfigyelések szerint az M87 galaxis 
csillagokból álló halója csak körülbelül 1 mil-
lió fényév átmérőjű, azaz jóval kisebb, mint 
azt korábban gondolták. Ezen a zónán kívül 
csak néhány intergalaktikus csillag található. 
Ennek ellenére ez a csökkentett méret sem 
lebecsülendő, hiszen még így is legalább 
háromszor nagyobb, mint a Tejútrendszert 
övező haló átmérője. A kutatócsoport egyik 
tagja, Ortwin Gerhard (Max Planck Institute 
for Extraterrestrial Physics, Garching, Német-
ország) szerint az eredmény azért meglepő, 
mert az M87 galaxisra vonatkozó numerikus 
modellek a most kapottnál sokkal nagyobb 
halóméretet jósolnak, így nyilvánvaló, hogy 
a külső részeket korábban valaminek le kel-
lett „vágni”.

A Michelle Doherty (European Southern 
Observatory) által vezetett kutatócsoport az 
ESO VLT (Very Large Telescope) távcső-
rendszerének Kueyen teleszkópján működő 
FLAMES (Fibre Large Array Multi Element 
Spectrograph) spektrográfot használta az 
M87-ben és magában a Virgo-halmazban, a 
galaxisközi térben található planetáris ködök 
megfigyeléséhez. A műszerrel egyszer-

A rejtélyes jelenség negatív képe. Fent az eredeti, lent a 
kinagyított képrészlet (University of Warwick)
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re sok objektum spektruma rögzíthető egy 
akkora területen, ami körülbelül a telihold 
látszó méretének felel meg. A színképvo-
nalak elemzésével meghatározható a plane-
táris ködök mozgása, s ez gyakorlatilag az 
egyetlen lehetőség a távoli galaxisok halvány 
külső tartományainak vizsgálatára.

A mérések kivitelezése egyáltalán nem volt 
egyszerű, hiszen a Virgo-halmaz planetáris 
ködei olyan halványak, mint egy 30 wat-
tos izzólámpa körülbelül 6 millió kilométer 
távolságból (a Föld–Hold távolság 15-szörö-
se) nézve. Ráadásul a planetáris ködök úgy 
oszlanak el a halmazban, hogy még a FLA-
MES viszonylag nagy látómezejével is csak 
egy-két tucat észlelhető egyszerre. A csoport 
másik tagja, Magda Arnaboldi (European 
Southern Observatory) szerint az egész 
munka olyan volt, mintha egy tűt keresné-
nek egy szénakazalban, ráadásul sötétben. 
A VLT és a FLAMES nyújtotta lehetőségek 
nélkül nem is lett volna sikeres a kutatás.

A kutatók több lehetőséget is felvázoltak a 
vártnál kisebb méret magyarázatára. Egyik 
szerint a halmaz sötétanyag-tartalmának a 
centrum közelében bekövetkezett összeom-
lása lehet a felelős. A másik lehetőség, hogy 
a halmaz egy másik galaxisa, az M84 a 
múltban nagyon közel került az M87-hez, s 
a néhány milliárd évvel ezelőtti kölcsönhatás 
óriási zavart okozott az M87-ben. Arnaboldi 
szerint azonban a kutatás mostani fázisában 

egyik forgatókönyv sem támasztható alá, 
ehhez sokkal több planetáris köd megfi-
gyelése szükséges. Egy valamiben azonban 
biztosak a kutatók, ez pedig az, hogy az M87 
és szomszédja, az M86 egymás felé mozog-
nak, de még az első szoros megközelítés 
előtti állapotban vannak. Gerhard szerint a 
Virgo-halmaz nagyon „dinamikus” hely, s a 
következő néhány milliárd év során még sok 
kölcsönhatás fogja alakítani a galaxisokat.

Az M87 galaxis maga más szempontból is 
érdekesnek bizonyult nemrégiben. A gala-
xis magja közelében egy forró gázból álló 
anyagkilövellés (jet) észlelhető. A hatalmas 
sebességgel kifelé áramló anyag mozgásához 
szükséges energiát a galaxis középpontjában 
levő, óriási tömegű fekete lyuk biztosítja, 
amely egyébként egyike az eddig felfedezett 
legnagyobb tömegű fekete lyukaknak. Ebben 
a jetben sikerült felfedezni egy fényes cso-
mót, amely az első, a Hubble Űrteleszkóppal 
felfedezett és róla elnevezett objektum, a 
HST-1. A csomó olyan fényes, hogy még 
szülő tejútrendszerének magvidékét is túl-
ragyogja.

Juan Madrid (McMaster University) és tár-
sai a Hubble Űrtávcsővel hét éves időszakon 
át készített, az ultraibolya tartományban rög-
zített felvételeket tanulmányozták. Az ered-
mények szerint a HST-1 fényessége időben 
változó: a kezdeti fényesedést csekély visz-
szahalványodás követte, amely után a csomó 
ismét fényesedésnek indult. A vizsgált hét 
éves periódus alatt más műszerek, például 

A Virgo galaxishalmaz negatív felvételén a galaxisok közti, 
de egyébként a halmazhoz tartozó diffúz sugárzás is 

megfigyelhetõ. A fehér foltok azon fényes elõtércsillagok 
helyét jelölik, melyek képét a felvételrõl eltávolították (ESO)

Az M87 magja (balra, lent) irányából induló jetben 
megjelent HST-1 jelû csomó fényességének változása az 

évek során (NASA, ESA, J. Madrid)
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a röntgentartományban működő Chandra 
– amely elsőként észlelte 2000-ben az anyag-
csomó fényesedését – is nyomon követték a 
régió viselkedését, amely alig 214 fényévnyi-
re található a galaxis centrumától.

Bár magának a jetnek a kialakulását 
viszonylag jól értjük, a fényességváltozás 
kiváltó oka továbbra is ismeretlen. A fekete 
lyuk körül igen gyorsan örvénylő anyagko-
rong mágneses erővonalai csapdába ejtik 
a fekete lyuk irányába zuhanó ionizált gáz 
töltött részecskéit. A töltött részecskék a 
mágneses erővonalak mentén igen gyorsan 
áramlanak kifelé a fekete lyuk környeze-
téből, így lényegében az akkréciós korong 
forgási energiája adja a kiáramló jet ener-
giáját. A felfényesedésre adható legegysze-
rűbb magyarázat szerint a jet éppen egy 
porsávba vagy nagy kiterjedésű csillagközi 
gázfelhőbe ütközik bele a galaxisban, és 
ez okozza az anyagcsomó felfénylését. A 
másik lehetőség, hogy a kifelé száguldó jet 
mágneses erővonalai préselődnek össze, ami 
által hatalmas mennyiségű energia szabadul 
fel, többé-kevésbé hasonló folyamatok során, 
mint ahogyan Napunk felszínén a mágneses 
erővonalak csavarodásai és kölcsönhatásai 
révén napflerek jönnek létre.

A Hubble Űrtávcső fedélzetén levő STIS 
(Space Telescope Imaging Spectrograph, 
Űrtávcső Képalkotó Spektrográf) műszer, 
illetve a Chandra kitűnő felbontóképessége 
teszi lehetővé, hogy a jetet és a benne levő 
csomót részleteiben is tanulmányozhassuk. 
Űrtávcső nélkül, földi műszerekkel csak 
annyi lenne megállapítható, hogy a galaxis-
mag tartományának fényessége megemelke-
dett, de a korlátozott felbontóképesség miatt 
a műszerek nem lennének képesek külön 
vizsgálni a rendszer magvidékét és a jetben 
található csomót. A kamera által szolgáltatott 
adatok szerint a csomóban jelentős fényese-
dés történt 1999 és 2001 között, ezt követően 
2002 és 2005 között a HST-1 folyamatosan, 
egyenletesen fényesedett. 2003-ban a csomó 
már fényesebb volt, mint az M87 galaxis 
magja, 2005 májusában pedig már 90-szer 
volt fényesebb, mint 1999-ben. 2005 májusa 
után a jet lassan halványodni kezdett, de 

2006 novemberében már ismét fényesedést 
mutatott. A második „kitörés” azonban jóval 
halványabb volt, mint az elsőként megfi-
gyelt.

A jet és az anyagcsomó további vizsgá-
lata, illetve az eddigi eredmények elemzé-
se remélhetőleg lehetőséget ad a jelenséget 
magyarázó elméletek felállítására is. Fontos 
kérdés ugyanis, hogy hasonló felfényese-
dés megtörténik, megtörténhet-e minden jet, 
illetve minden aktív galaxismag esetében is, 
vagy valamiféle rendkívüli esemény szemta-
núi vagyunk az M87 magja közelében.

ESO 19/09 Science Release; HubbleSite News 
Release 2009. április 14. – Kovács J., Molnár P.

Robbanó galaxis robbanó csillaga
Az M82 amatőrcsillagászok által is jól 

ismert és kedvelt galaxis az északi égbolton. 
Már amatőr eszközökkel készült asztrofotó-
kon is szépen kivehető a csillagontó galaxis 
szabálytalan alakja. A rendszer mintegy 12 
millió fényévre helyezkedik el a Nagy Medve 
csillagképben, szép párost alkotva az M81 
spirálgalaxissal. Bár a galaxis kisebb, mint 
saját Tejútrendszerünk, központi néhány 
száz fényéves tartományban igen intenzív 
csillagkeletkezés zajlik. A szinte sorozatban 
zajló szupernóva-robbanások révén úgy 
tűnik, mintha éppen szétszakadna a rend-
szer. A részletes felvételeken számos, rég-
múltban robbant szupernóva maradványa 
fedezhető fel. A kutatók az elmúlt negyed 
évszázad során folyamatosan figyelemmel 
kísérték ezt a központi tartományt, remél-
ve, hogy szemtanúi lehetnek egy kozmikus 
katasztrófának, így komoly fejtörést okozott 
a galaxis csendes, eseménytelen viselkedése 
az elmúlt években.

Általában a távoli rendszerekben felrob-
banó szupernóvákat a látható fény tartomá-
nyában (is) sikerül észlelni. A jelek szerint 
azonban egy nagy tömegű csillag robbant 
ebben a rendszerben, amelyet azonban csak 
rádiótartományban sikerült észlelni. Bár az 
elmúlt öt év legközelebbi szupernóva-robba-
nása volt, a csillagot körülvevő vastag gáz- és 
porfelhők miatt optikai tartományban egyál-
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talán nem, csak a rádióhullámhosszakon 
volt lehetőség a jelenség észlelésére. Ezen 
kozmikus felhők takarása nélkül az új csillag 
amatőr eszközökkel is észlelhető lett volna.

A felfedezés 2009 áprilisában történt, ami-
kor Andreas Brunthaler (Max Planck Institu-
te for Radio Astronomy [Bonn]) a VLT-vel 
(Very Large Array) egy évvel korábban, 2008. 
április 8-án készült felvételeket elemezte. Az 
Új-Mexikóban található VLT 27 db, egyen-
ként 25 méteres rádiótávcsőből áll. A felvé-
teleket az előző év márciusából és májusából 
származó képekkel vetette össze, ami után 
nyilvánvalóvá vált a szupernóva, amely a 
használt frekvenciatartományban az egész 
galaxisát túlragyogta: a 2008 előtt készített 
felvételeken semmiféle rádió- vagy röntgen-
forrás nem látható a szupernóva pozíciójá-
ban.

Mindazonáltal az elmúlt években optikai 
távcsövekkel végzett megfigyelések nem 
mutattak semmiféle, szupernóva-robbanás-
ra utaló jelet az M82-ben. A szupernóva 
hasonlóképpen rejtve maradt az ultraibo-
lya és a röntgentartományban is. A valaha 
volt csillag a galaxis középpontjához nagyon 
közeli, sűrű csillagközi térségben robbant. A 
megfigyelés magyarázatot adhat a rendszer 
látszólagos csendes viselkedésére is: elkép-
zelhető, hogy számos szupernóva-robbanás 
zajlott le hasonló módon elrejtve a kutatók 
elől, olyan tartományokban, amelyeket sűrű 
csillagközi felhők takarnak el. A megfigyelés 
jól mutatja a rádiótartományokban végzett 
megfigyelések fontosságát.

A megfigyelt rádiósugárzás akkor kelet-
kezik, amikor a nagy tömegű csillag magja 
összeroppan, neutroncsillagot vagy fekete 
lyukat létrehozva. A robbanásból induló, 
majd a csillagot körülvevő sűrű anyagba 
érkező lökéshullám váltja ki a megfigyelt 
rádiósugárzást. A robbanást vizsgáló csoport 
a VLA 10 távcsövéről, az USA-beli Green 
Bank-i rádiótávcsőről, illetve a németországi 
Effelsbergben levő 100 méteres rádiótávcső-
ről érkező jeleket dolgozták fel nagy bázisvo-
nalú interferometria módszerével, amelynek 
eredményeképpen egy gyűrű alakú képződ-
mény bontakozott ki. A robbanás gyűrű-

je körülbelül 40 millió km/óra sebességgel 
tágul, ami a fénysebesség 4 százaléka, és 
megszokott értéknek tekinthető szupernóvák 
esetében. A megfigyelt tágulást visszafelé 
lejátszva a robbanás időpontja is megbecsül-
hető, amire 2008 januárja vagy februárja adó-
dik. A robbanás után alig három hónappal a 
gyűrű már 650 Nap-Föld távolságra tágult. 
Földünkről nézve ez a hatalmas méret egy 
1 eurós érme látszó átmérőjének felel meg 
13000 kilométer távolságból nézve. A gyűrű 
megfigyelt aszimmetriája arra mutat, hogy 
vagy maga a robbanás zajlott le aszimmet-
rikus módon, vagy pedig a környező anyag 
sűrűségeloszlása nem egyenletes.

Astronomy.com, 2009. május 28. –
Molnár Péter

Megoldódott a milliszekundumos 
pulzárok rejtélye

A pulzárok nagyon gyorsan forgó neut-
roncsillagok, melyek nagy tömegű csillagok 
szupernóvaként történő felrobbanásának 
végtermékei. Születésükkor másodpercen-
ként néhányszor tíz fordulatot végeznek a 
forgástengelyük körül. Jellemző, nyalábok-
ban fokuszálódó sugárzásuk a rádió- és a 
röntgentartományba esik. A nyalábok min-
den egyes fordulat során végigsöpörhetnek 
rajtunk, hasonlóan a világítótornyok fény-
kévéihez, s amikor éppen felénk mutatnak, 
azt például a rádiótartományban nagyon 
gyors intenzitásváltozásként (pulzus, innen 
származik az elnevezés is) detektálhatjuk. 
Az elektromágneses sugárzás formájában 
bekövetkező energiaveszteség miatt termé-
szetesen idővel lelassulnak, éppen ezért is 
volt rejtélyes, hogyan létezhetnek öreg, de 
még mindig rendkívül gyorsan forgó pulzá-
rok. Az Anne Archibald (McGill University, 
Montreal) vezette kutatócsoport által végzett 
új észlelések megoldással szolgálhatnak ezen 
évtizedes rejtélyre.

A PSR J1023+0038 jelű pulzárt 2007-ben 
fedezték fel a Robert C. Byrd rádiótelesz-
kóppal (Green Bank, West Wirginia, USA). 
A részletesebb vizsgálatok azonban azt 
mutatták, hogy nem ez az első megfigye-
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lés, ugyanis az objektum már korábban is 
horogra akadt, először 1998-ban a VLA (Very 
Large Array) antennarendszerrel detektál-
ták, 1999-ben pedig az SDSS (Sloan Digital 
Sky Survey) felmérés során egy Naphoz 
hasonló csillagként azonosították. Egy év 
múlva határozott jeleit mutatta egy kettősök-
re jellemző tömegátadási (akkréciós) korong 
jelenlétének, két év múlva azonban ez a 
korong eltűnt. A PSR J1023+0038 most mil-
liszekundumos pulzárként sugározza rádió-
jeleit, mégpedig az óriási 592 pulzus/másod-
perc ütemben, bár ez még mindig csak fele a 
rekorder megfelelő paraméterének, ami 1112 
pulzus/másodperc.

A vonatkozó elmélet szerint a milliszekun-
dumos pulzárok kettős rendszerek tagjai, s 
a kísérőtől az akkréciós korongban spirális 
pályán átszippantott anyag impulzusnyoma-
téka pörgeti fel őket óriási szögsebességekre. 
A tömegátadásra utaló jeleket azonban eddig 
még senki sem detektált ilyen rendszereknél. 
Az elmélet alapján az akkréciós folyamat 
közben a korongban spirálozó anyag árnyé-
koló hatása miatt a rádiósugárzás nem tudja 
elhagyni a rendszert, de amint a beáramló 
gáz megfogyatkozik, a nyalábok rádiósugár-
zása is azonnal megjelenik.

A milliszekundumos pulzárrá válás köz-
tes lépéseinek egyike lehet a kis tömegű 
röntgenkettős állapot. Ezek a kettősök egy 
neutroncsillagból és egy kicsi, normál csillag-
ból állnak. A PSR J1023+0038 kísérőjének a 
tömege a Napénak mindössze fele. A körül-
belül 4000 fényévre található kettős keringési 
periódusa mintegy 45 perc. A röntgenkettő-
söknél azonban nincs rádiósugárzás. Archi-
bald szerint a magyarázat az lehet, hogy 
ezekben a neutroncsillag valószínűleg éppen 
a felpörgés állapotában van, a rádiósugárzás 
csak később jelenik meg, s a neutroncsillag 
akkor válik pulzárrá. Scott Ransom (National 
Radio Astronomy Observatory) szerint nagy 
szerencse, hogy a PSR J1023+0038 éppen az 
elmúlt évtizedben alakult át kis tömegű rönt-
genkettősnek látszó objektumból millisze-
kundumos pulzárrá, ezzel elsőként igazolva 
az akkréció felpörgésben játszott szerepét. A 
most megfigyelt folyamat gyorsasága – tíz év 

csillagászati időskálán egy röpke pillanatnál 
is rövidebb – lehet az oka annak, hogy koráb-
ban nem sikerült ilyen átmenetet detektálni.

Astronomy Now, 2009. május 22.
– Kovács József

Kitörések tüzében keletkeztek az 
üstökösök kristályai

Az üstökösök kutatása igen fontos terület 
saját Naprendszerünk, és idegen bolygórend-
szerek fejlődésének megértése szempontjá-
ból. Egy magyar vezetésű kutatócsoportnak 
nemrégiben sikerült új magyarázatot adni 
az üstökösökben található szilikátkristályok 
keletkezésére. A vizsgálat egyben új fényt vet 
a bolygókeletkezés korai fázisaira.

A magyar, német és holland kutatóinté-
zetek munkatársaiból szerveződött kutató-
csoport tagjai megfigyelték, amint egy fiatal 
csillag kitörésének következtében a szili-
kátszemcsék kristályokká alakulnak át. A 
gyakran kifényesedő EX Lupi csillag 2008. 
évi kitörése során a Spitzer űrtávcsővel olyan 
színképi jellegzetességeket fedeztek fel a 
csillag infravörös sugárzásában, amelyek az 
égitestet körülvevő por- és gázkorong fel-
színén szilikátkristályok jelenlétére utaltak. 
Ez azért meglepő, mert a csillag környeze-
téről nyugalmi állapotban készült korábbi 
mérési adatok nem jelezték kristályos anyag 
létezését.

Ez az első eset, hogy sikerült közvetlenül 
megfigyelni a kristályképződés folyamatát, 
amelynek során a kristályok apró amorf 
porszemcsék felhevítésével jöhettek létre a 
csillagkörüli korong belső részének felszínén 
a kitörésből származó hő hatására. A heví-
tés során egy bizonyos hőmérséklet felett 
az amorf anyagban felbomlanak a kötések, 
helyettük újak alakulnak ki, és a folyamat 
során megváltoznak az anyag fizikai tulaj-
donságai. Ez az egyik módja annak, hogy a 
szilikátpor átkristályosodjon.

A kutatóknak korábban kétféle elképze-
lésük volt arról, hogy hő hatására hogyan 
jöhetnek létre az üstökösökben és a fiatal csil-
lagok korongjában megfigyelhető kristályok. 
Egyrészt ha sokáig vannak hőhatásnak kité-
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ve egy újszülött csillag forró környezetében, 
akkor a por egy része a korong belső részén 
átkristályosodhat. Másrészt a korongban 
mozgó nagyobb égitestek lökéshullámokat 
kelthetnek, amelyek képesek az útjukba eső 
porszemcséket rövid időre a kristályosodás-
hoz szükséges magas hőmérsékletre fűteni, 
utána viszont a szemcsék gyorsan visszahűl-
nek korábbi hőmérsékletükre.

Amit Juhász Attila és munkatársai meg-
figyeltek az EX Lupi környezetében, nem 
illeszkedik egyik forgatókönyvbe sem, így 
ez egy harmadik, teljesen új lehetőség szi-
likátkristályok létrejöttére hevítés hatására 
egy csillag közelében. Az EX Lupi sok szem-
pontból hasonlít arra, amilyen a Nap lehetett 
4–5 milliárd évvel ezelőtt. A csillag néhány 
évente rendszeresen kifényesedik, ami azzal 
magyarázható, hogy a csillagkörüli korong 
belső peremén fokozatosan felhalmozódó 
anyag rövid idő alatt rázúdul a csillagra. A 
kifényesedések mértéke változhat, az egé-
szen nagy kitörések azonban, mint a 2008-as, 
csak körülbelül 50 évenként követik egy-
mást.

A kutatócsoport kezdeményezésére 2008 
áprilisában készült felvétel az EX Lupi-ról a 
Spitzer űrtávcső infravörös színképelemző 
berendezésével. Bár a csillag már halványo-
dott januári, a kitörés csúcsán mért fényes-
ségéhez képest, még mindig harmincszor 
fényesebb volt, mint nyugalomban. Amikor 
az új színképet  összehasonlították a csil-
lag 2005-ös, nyugalmi állapotáról készült 
Spitzer-méréssel, a változások szembeötlőek 
voltak. 2005-ben a csillag korongjának fel-
színét amorf szerkezetű szilikátpor alkotta. 
2008-ban azonban a színkép az amorf por-
szemcséken kívül szilikátkristályok jelenlétét 
is kimutatta. A kristály valószínűleg forszte-
rit, mely gyakran megtalálható üstökösök-
ben és fiatal csillagok körüli korongokban 
is. A színkép alapján a kristályok forróak, 
ami azt bizonyítja hogy magas hőmérsékle-
ten alakultak ki. Biztosra vehető azonban, 
hogy nem lökéshullám hatására keletkeztek, 
ebben az esetben ugyanis már sokkal hide-
gebbek lennének, mint azt a 2008-ban megfi-
gyelt színképük sugallja.

A kitörés során az EX Lupi körülbelül 
százszor lett fényesebb, majd a kristályok a 
korong felső rétegében jöttek létre, de csak 
a csillagtól olyan távolságra, ahol a hőmér-
séklet 700 és 1200 °C közé esett. Ebben a 
tartományban a hőmérséklet elég magas volt 
ahhoz, hogy a szilikátszemcsék átkristályo-
sodjanak, de még nem párologtak el. Az a 
tartomány, ahol a kristályok keletkeztek, 
megfeleltethető annak, ahol a Föld típusú 
bolygók elhelyezkednek Naprendszerünk-
ben.

Egy újabb rejtélyre is felhívják a szerzők a 
figyelmet. Az EX Lupinak 1955–56-ban volt 
egy, a 2008-ashoz hasonló hatalmas kitörése. 
Valószínű, hogy akkor is keletkezhettek kris-
tályok a korong felszínén, de vajon mi tör-
ténhetett velük? 2005-re, vagyis keletkezésük 
után alig ötven évvel már vagy megsemmi-
sültek vagy lekeveredtek a korong mélyebb 
rétegeibe. Annyi bizonyos, hogy amit ma 
látunk a Naprendszer üstököseiben, az a 
fiatal Nap ismétlődő kitöréseinek tüzében 
keletkezhetett.

Spitzer News Release, 2009. május 13.
– MTA KTM CSKI

Végtelen nyár a Titan déli féltekéjén?
A Cassini űrszonda 2004 óta kering a Sza-

turnusz rendszerében, és kíséri figyelemmel 
a Titant is. Még a Naptól ilyen hatalmas 
távolságban is kialakulnak az égitesteken 
évszakok, de mivel egy titani év 30 földi 
évig tart, a szonda egyelőre csak egyetlen 
évszaknak lehetett szemtanúja. Augusztus-
ban azonban bekövetkezik a déli félteke 
nyarának végét is jelző napéjegyenlőség, 
ezt követően pedig első alkalommal lesz 
lehetőség az évszakváltás megfigyelésére. A 
modellek szerint a közelgő napéjegyenlőség-
nek, a fokozatosan csökkenő besugárzásnak, 
és az így megváltozó konvekciós folyama-
toknak mutatkoznia kell a hold felhőzetén 
is. Jelenleg az északi pólus felett egy vékony, 
valószínűleg metánkristályokból álló cir-
ruszfelhőzet figyelhető meg, míg a déli fél-
teke felett kiterjedt metánfelhők észlelhetők, 
főképpen a déli pólus és a 40. szélességi kör 
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körüli mérsékelt öv környékén. Ezek a felhők 
az évszakváltás közeledtével eltűnnek majd, 
hogy nem sokkal később újra megjelenjenek, 
ezúttal már az északi félteke felett.

A jelek szerint azonban megbízhatatlan 
időjárás-előrejelzések nemcsak a Földön szü-
letnek: a Cassini megfigyelései szerint a déli 
félteke felhőzete meg se moccan, mintha a 
nyár nem lenne hajlandó tudomást venni az 
évszakváltásról. A légkör még mindig igen 
aktív ebben a késő nyári időszakban, ami 
nem egyeztethető össze a kutatók klímamo-
delljeinek előrejelzéseivel. Sebastien Rodri-
guez (University of Nantes, Franciaország), 
a kutatócsoport vezetője szerint elképzel-
hető, hogy a Titan felszíne a várakozások-
nál tovább képes tárolni a napsugárzásból 
származó energiát, esetleg porózusabb szer-
kezete miatt, ami mint egy takaró zárja el 
a raktározott hőt. A kérdés eldöntéséhez 
természetesen a legjobb lenne helyszíni vizs-
gálatokat elvégezni.

A vizsgált felhőrendszer további meglepe-
téseket is tartogatott. A kutatók a mérsékelt 
öv feletti felhőzeten két rést fedeztek fel. Az 
egyik a hold bolygó felé forduló oldalán, a 
másik pedig az átellenes oldalon helyezkedik 
el. Minden valószínűség szerint a légkörben 
érvényesülő, a hold és anyagbolygója közöt-
ti gravitációs árapályhatások zavarják ezen 
helyeken a konvekciós folyamatokat, meg-
akadályozva a felhők létrejöttét. Ugyanakkor 
úgy látszik, hogy egyes felhőtartományok 
kialakításában felszíni formációk is szerepet 
játszhatnak, például aktív vulkánok vagy 
gejzírek. Annyi bizonyos, hogy még ennek a 
távoli holdnak a légköre is igen összetett és 
bonyolult rendszer.

NewScientist Space, 2009. június 3.
– Molnár Péter

Mágneses tornádók és a Merkúr 
légköre

A Naprendszer legkisebb kőzetbolygójának 
felszíni gravitációja mindössze 38%-a a földi-
nek. A nappal időszakában körülbelül 450 
Celsius fokos felszíni hőmérséklet pedig már 
régen elpárologtatta a bolygó atmoszféráját. 

Mégis, a legutóbbi közelítések alkalmával 
a Messenger űrszonda a Merkúr körül egy 
igen vékony réteget képező légkört észlelt, 
amelynek eredete kérdéseket vet fel.

A rendkívül ritka légkör kialakulásában 
minden bizonnyal a napszél játszik közre. 
A folyamatosan, 400–600 km/s sebességgel 
kifelé száguldó töltött részecskék árama a 
felszínbe ütközve a kőzetekből atomokat, 
atommagokat „fröccsentenek” le, amelyek a 
felszín közelében ragadva alkotják a bolygó 
vékony, de kimutatható légkörét.

Azonban a Messenger megfigyelései még 
2008 elején megerősítették a Mariner–10 
1974–75-ben történt észleléseit, miszerint 
a Merkúrnak globális mágneses tere van, 
hasonló a földihez. Ez a mágneses tér azon-
ban elvben távol kellene hogy tartsa a Nap-
ból érkező töltött részecskéket a felszíntől, 
ahogyan teszi ezt például a mi planétánk 
esetében is. Az egyetlen megoldás, hogy a 
globális mágneses mezőben rések mutatkoz-
nak, amelyeken át megfelelő körülmények 
esetén a napszél mégis elérheti a felszínt.

A 2008. október 6-án végrehajtott második 
közelítési manőver során végzett észelések 
valóban megerősítették, hogy a Merkúr mág-
neses tere meglehetősen hiányos. A szonda 
mágneses tornádókat észlelt azokon a helye-
ken, ahol a bolygó és a bolygóközi mágneses 
tér kölcsönhat, és mágneses visszacsatolás 
révén hat egymásra. Ezek lényegében erősen 
csavarodott helyi mágneses terek, esetenként 
akár 800 km szélesek, ami egyharmad boly-
gósugárnak felel meg. Ezeken a hatalmas 
réseken át a napszél valóban akadálytalanul 
elérheti a felszínt.

Hasonló mágneses tornádók a Föld 
esetében is megfigyelhetők, azonban a Mer-
kúr esetében az említett visszacsatolás tíz-
szer erősebb. Ezen kívül a sűrű légkörrel 
körülvett bolygók esetében, mint a Vénusz 
és a Föld, de még a Mars is, még mágne-
ses védőmező hiányában sem érhetik el a 
napszél részecskéi a felszínt – csak a légkör 
molekuláival hatnak kölcsön, lassan párolog-
tatva azt. A Merkúr esetében a mágneses tor-
nádok hatékonyságáért kb. harmadrészben a 
Nap közelsége felelős.
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A modell további pontosítására a 2009. 
szeptember 29-én esedékes harmadik közelí-
tés, illetve a 2011 márciusára tervezett pályá-
ra állás után kerülhet majd sor.

Universe Today, 2009. június 3. –
Molnár Péter

A világ legnagyobb naptávcsöve
Közel 400 éve annak, hogy Galileo Galilei és 

kortársai elsőként végeztek távcsöves megfi-
gyeléseket a központi csillagunk felszínén 
megfigyelhető napfoltokról. A jeles évfor-
dulóhoz közeledve a napkutatás ismét egy 
lépéssel előbbre léphet egy újonnan üzembe 
állított műszerrel. A szinte ideális helyszí-
nen, nagy tengerszint feletti magasságban, 
egy dél-kaliforniai hegyi tó szomszédságá-
ban, a BBSO (Big Bear Solar Observatory) 
területén levő műszer a világ legnagyobb 
naptávcsöve. 1,6 méteres átmérőjével a NJIT 
(New Jersey Institute of Technology) műsze-
re mintegy háromszor nagyobb, mint elődje. 
Az átmérőnövekedés jelentős szerepet játszik 
a készített képek felbontásának növelésében, 
a kép minőségéhez pedig hozzájárul a rend-
szer off-axis elrendezése: a fényútban nincs 
kitakarás. Főtükrét a világszerte ismert Ste-
ward Observatory laboratóriumában készí-
tették. A rendkívül pontos felület eltérése 
az ideális paraboloidtól mindössze egymil-
liárdod rész, készítéséhez és ellenőrzéséhez 
pedig számítógéppel előállított holografi-
kus képet is felhasználtak. Ez a technoló-
gia kulcsfontosságú szerepet fog játszani a 
jövő még nagyobb, hagyományos éjszakai 
távcsöveinek készítésekor is. A tükröt 36 
ponton támasztja alá aktív rendszer, amely 
képes a tükör alakjának finom módosítására. 
Az adaptív optika részint a fellépő légköri 
zavarok, részint a távcső mozgatásakor fellé-
pő hatásokat, illetve a hőmérséklet-változás 
okozta torzulásokat képes korrigálni. Nagy 
figyelmet fordítottak a megfelelő hőmér-
sékleti viszonyok megteremtésére is. Külön 
hőmérséklet-szabályozó rendszer gondosko-
dik a tükröknek a környezeti hőmérséklettel 
megegyező, illetve valamivel az alatt való 
tartásáról. A külső és a belső hőmérséklet 

azonos szinten tartása a turbulenciák elkerü-
lése miatt fontos, erről különféle, a kupolába 
épített légkapuk és áramoltató rendszerek 
gondoskodnak. További rendszerek gondos-
kodnak a fényútban és környékén koncent-
rálódó hő eltávolításáról, illetve a turbulens 
légcellák távol tartásáról, valamint az egész 
napi észlelés után másnap reggelre a tükrök 
visszahűtéséről.

A műszer május elején látta meg az első 
fényt, de valószínűleg még legalább három 
évre lesz szükség ahhoz, hogy a teleszkóp 
minden kiegészítő berendezésével együtt tel-
jes üzemben működhessen. Mindazonáltal 
már az első fázisban készített néhány képpel 
sikerült meggyőződni az új műszer képes-
ségeiről, például kitűnően megfigyelhetők a 
néhány száz kilométeres méretű granulációs 
cellák a Nap felszínén. A látható és infra-
vörös fényben készülő megfigyelések mel-
lett mód van a Napon észlelhető mágneses 
mezők feltérképezésére is.

Központi csillagunk kutatása ezekben az 
években különösen fontos, mivel a jelek 
szerint éppen egy elhúzódó minimumból 
ébredezik, így első ízben van lehetőségünk 

Az új naptávcsõ észlelésre kész (BBSO)
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ilyen komoly műszerekkel megfigyelni az 
erősödő napaktivitást.

Astronomy.com, 2009. május 29. – Mpt

Jég a Holdon?
A holdbéli jég létezésének kérdése egészen 

az 1960-as évekig nyúlik vissza, és máig 
nem létezik egyértelmű válasz rá, tekint-
ve, hogy a különböző kutatások némelyike 
valószínűsítette, míg mások cáfolták a jég 
létezésének lehetőségét. Amennyiben létezik, 
a Hold pólusainál található kráterek mélyén 
rejtőzik, amelyekbe sosem süt be a Nap 
fénye. A kérdés a Naprendszer fejlődésének 
megértése szempontjából is fontos, mivel az 
elméletek szerint az égitesteken található 
vizet becsapódó üstökösök szállították ide.

A kérdés további vizsgálatához és remél-
hetőleg eldöntéséhez járulhat hozzá a NASA 
és az ISRO (Indiai Űrkutatási Szervezet) által 
tervezett két újabb űreszköz. Az ISRO által 
épített indiai szonda, a Chandrayaan–1, már 
Hold körüli pályán kering, míg a NASA 
Lunar Reconnaissance Orbitert (LRO) a ter-
vek szerint ez év közepén bocsátják fel. A két 
szonda szimultán módon fog az égitest pólu-
sai felett húzódó pályán keringeni, és a kül-
detés során a két eszközről érkező adatokat 
a kutatók megosztják egymással. A program 
első lépéseként május 19-én a Chandraya-
an–1 pályáját 200 km magasra emelték.

A holdi vízjég sok szempontból fontos. A 
jövő holdlakói számára szolgálhat vízfor-
rásul, illetve hidrogénre és oxigénre bontva 
űreszközök üzemanyagául is felhasználható 
lehetne.

Universe Today, 2009. június 1. – Molnár P.

Lendület – Fiatal Kutatói Program
A „lendületes” agyvisszaszívásban kíván 

versenyt hirdetni a kutatás-támogatás terü-
letén Pálinkás József, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke. Az Akadémia év elején –  
március 31-i beadási határidővel – Lendület 
néven meghirdetett fiatal kutatói program-
jára sokat ígérő pályázatok érkeztek a világ 
minden tájáról.  Az akadémia elnöke olyan 

támogatási modellt kínált kimagasló telje-
sítményű fiatal kutatók számára, amelynek 
elnyerésével nemzetközileg elismert kutatók 
térhetnek vissza Magyarországra, saját kuta-
tócsoportot alakítva az MTA intézeteiben.

A 2009. június 2-i sajtótájékoztatón bejelen-
tett eredmények alapján a pályázaton siker-
rel szerepelt Kiss László is, aki húsz éve az 
MCSE tagjaként, a változócsillag szakcsoport 
vezetőjeként, illetve a Meteor rovatvezetője-
ként és szerkesztőjeként jól ismert az amatőr-
csillagász körökben is. Ezúton gratulálunk 
az exobolygókutatással foglalkozó nyertes 
programjához, amelynek a sajtó számára 
elkészített tömör összefoglalását mi is köz-
zétettük az MCSE honlapján (www.mcse.
hu). Kiss László idén ősztől az MTA Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet 
munkatársaként folytatja kutatásait.

Új csillagászati postabélyeg
Május 8-án a Magyar Posta a Csillagászat 

Nemzetközi Éve alkalmából Galilei-kisívet 
jelentetett meg. A PostEurop tagországoknak 
minden évben van egy olyan bélyegkiadása, 
amelyről közösen döntenek, és az adott év 
egy fontos eseményét, évfordulóját örökíti 
meg. Idén a Csillagászat Nemzetközi Éve 
alkalmából a csillagászatra esett a választás. 
A Magyar Posta erre az alkalomra jelentet-
te meg a Galilei-kisívet, amely nem utal a 
Csillagászat Nemzetközi Évére, hasonlóan 
más nemzetek bélyegkiadványaihoz. Csak 
az asztronómia szó került fel egy vagy több 
nyelven a bélyegekre. A nálunk kibocsá-
tott kisív elsősorban gyűjtői célokat szolgáló 
kiadvány. Egy vagy több (max. 10) azo-
nos vagy különböző bélyegképet tartalmaz, 
melyeket az ívszélig kifutó perforációjú raj-
zos vagy rajz nélküli keret övez.

A Nagy Péter által tervezett kisív kétféle 
címletből áll. Az egyiken Galileo Galilei és a 
róla elnevezett, a Jupitert kutató űrszonda, 
a másikon pedig maga a Jupiter és négy 
holdja látható, melyek megtalálása az itáliai 
tudós egyik legjelentősebb felfedezése volt. 
A keretrajzon a csillagos égbolt és gázködök 
stilizált képe szerepel, előttük pedig Galilei 
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távcsöve és az első lencséjét befoglaló ele-
fántcsont faragvány látható. Alul modern 
rádiótávcsövek jelképezik a ma csillagásza-
tát. Az első napi bélyegzéshez megjelentetett 
alkalmi borítékon a Földet láthatjuk csillagos 
háttér előtt, az alkalmi bélyegző pedig a  nap-
középpontú világkép egy régies ábrázolása. 
A kisív a Pénzjegynyomdában készült ofszet 
eljárással, 300 ezer példányban, össznévérté-
ke 660 forint.

Sry

Csillagászati tudásbázis
Régi hiányosságot pótol a http://tudasba-

zis.csillagaszat.hu/ címen elérhető új honlap. 
A rövid, lényegre törő szócikkeket, valamint 
a jobb megértést szolgáló rövid videókat tar-
talmazó online lexikon célja, hogy az érdek-
lődők pontos, szakszerűen megfogalmazott 
tudást szerezhessenek a legalapvetőbb csil-
lagászati fogalmaktól, definícióktól kezdve 
az összetettebb jelenségekig, elméletekig. 
Különösen a csillagászattal most ismerkedők 
„forgathatják” eredményesen. Reméljük, az 
oldal segítséget nyújt a Meteorban, a Hírpor-
tálon megjelenő, illetve bármilyen más hite-
les forrásból származó csillagászati cikk, hír 
pontos megértéséhez. A jelenleg próbaüzem-
ben működő honlappal kapcsolatos bármifé-
le észrevételt, javaslatot örömmel fogadnak 
az oldal készítői, üzemeltetői.

A Nemzetközi Év felénél

Jelen számunk megjelenésekor még a Csil-
lagászat Nemzetközi Évének fele hátra van, 
így továbbra is számos lehetőség kínálkozhat 
a csillagos ég megismertetésére barátainkkal, 
ismerőseinkkel e jeles évben.

Legtöbbünk rendelkezik kisebb, hor-
dozható műszerrel – amennyiben ezeket 
a most következő nyaralási szezonban 
vakációinkra is magunkkal visszük, nemcsak 
saját magunknak biztosíthatunk kellemes 
kikapcsolódást, de a szintén szabadságukat 
töltő, így általában nyugodtabb és nyitot-
tabb embertársainkat is megismertethetjük 
az égbolt egy-egy csodájával. A Hold kráterei 
vagy a Szaturnusz már kis műszerekben is 
nagy élményt adhat. Komolyabb távcső híján 
pedig egy (állványra rögzített) binokulárral 
is ámulatba ejtheti az érdeklődőket a Tejút 
végtelen csillagmezeje, számtalan nyílthal-
maza, vagy egy-egy sejtelmesen homályos 
gömbhalmaz.

Vakációnk leteltével sokunk csemetéje 
más osztályba, esetleg más iskolába kerül. 
A tanév elején szokásos értekezleteken meg-
említhetjük gyermekeink nevelőinek egy 
csillagászati bemutató lehetőségét is. Amen-
nyiben nincs saját műszerünk, a legközeleb-
bi bemutató csillagvizsgálóban bizonyára 
örömmel fogadják kis csoportunkat.

Mpt
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