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Laniakea

Még a csillagászati távolságokhoz többé-
kevésbé hozzászokott amatőrökként 
is gyakran megdöbbentenek minket a 
Világegyetemben tapasztalható távolságok.
A törpecsillag körül keringő kicsiny boly-
gónk az óriási, több százmilliárd csillagot 
tartalmazó, mintegy 100 ezer fényév átmé-
rőjű, Tejútrendszer nevű, közönséges spi-
rális galaxisban helyezkedik el. Galaxisunk 
csak egyike a Lokális Halmaz rendszereinek, 
amely – a friss kutatások szerint – egy még 
hatalmasabb halmazrendszer részét képezi.

A hawaii nyelv nyomán Laniakea névre 
keresztelt szuperhalmaz valóban rászolgált 
nevére: ezen a távoli nyelven a „lani” jelen-
tése „menny”, míg az „akea” szó jelentése 
„mérhetetlen”. A szuperhalmaz körülbelül 
500 millió fényévre nyúlik ki, a benne talál-
ható nagyobb galaxisok száma pedig eléri 
a százezret, összesen mintegy 100 billiárd 
naptömeget képviselve. A szuperhalmaz fel-
ismerésével sikerült saját Galaxisunkat elhe-
lyezni a Világegyetem legnagyobb léptékű 
szerkezetei egyikében.

Az eredményeket a kutatók a rendelkezésre 
álló háromdimenziós galaxistérképek adatai-
nak elemzésével nyerték. Emellett a kutatók 
figyelembe vették az egyes galaxisok gravi-
tációs hatását a többi galaxisra is. Általában 

ezt az eljárást csak a közeli Univerzumban 
lehetséges használni, ahol a galaxisok megfi-
gyelhető sajátmozgás-sebességei elegendően 
nagyok a tágulásból adódó sebességkompo-
nensekhez képest. Egy új eljárás használatá-
val azonban sokkal nagyobb távolságokban 
is meghatározhatók a galaxisok mozgásának 
szükséges jellemzői.

Az eredmények nem csak a saját szuperhal-
mazunk feltérképezéséhez hasznosak, de segít-
hetnek tisztázni a Nagy Mozgató néven ismert 
rejtélyes terület hatását, amely óriási tömegével 
a környezetünkben levő valamennyi galaxist 
maga felé vonzza. Ugyanakkor a kutatók az 
újonnan elkészített felmérés során egy Shapley 
nevű területet is azonosítottak, amely felé saját 
szuperhalmazunk, a Laniakea mozog.

Universe Today, 2014. szeptember 3. – Mpt

Hulladékhő vezethet a földönkívüliek 
nyomára

Régen felmerült ötlet, hogy az idegenek 
különféle üzenetei helyett az általuk lakott 
rendszereket fedezhetnénk fel különféle 
jellemzőik alapján. Egy új elgondolás sze-
rint egy saját galaxisát megfelelő mértékben 
benépesítő technikai civilizáció számunkra 
is észlelhető mennyiségű hőt termelne, ami 
alapján a szakembereknek már van is néhány 
tucat galaxis-jelöltjük.

Az új elgondolás előnye, hogy semmiféle 
megkötést nem tartalmaz az idegen életfor-
ma alapjául szolgáló kémiára, az idegenek 
kommunikációs hajlandóságára sem, hanem 
tisztán a termodinamika törvényeire épít. 
Minden mesterséges eszköz, akárcsak az 
élőlények is, hőt bocsátanak ki, amely hő 
infravörös sugárzásként érzékelhető. A pro-
jekt szakemberei a vizsgálatok során átfé-
sülték a WISE szonda által az egész égbolt-
ról felvett térképet. Átlagosan egy galaxis 
kisugárzott energiájának körülbelül 10 szá-
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A Laniakea szuperhalmaz. A fehér vonalakat alkotó pontok 
mindegyike egy-egy galaxis. Saját Tejútrendszerünket a kép 
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zalékát bocsátja ki az infravörös tartomány-
ban. Amennyiben ennél jelentősen nagyobb 
hányadot tesz ki az infravörös sugárzás, ez 
a jelen levő idegen, technikai civilizációra is 
utalhat – bár jele lehet sokkal hétköznapibb 
folyamatoknak is, mint például intenzív csil-
lagkeletkezésnek, vagy éppen anyagot befo-
gadó központi fekete lyuknak.

Az előzetes adatok szerint az ilyen galaxi-
sok ritkák, de léteznek. A kutatók eddig szá-
mos galaxist találtak, amelyek sugárzásuk 
jelentős részét bocsátják ki a kérdéses infra-
vörös tartományban. Körülbelül 50 galaxis 
sugárzásának több, mint a fele ide esik.

Vajon azt jelenti-e ez, hogy máris felfedez-
tük az idegeneket? Amennyiben az észlelt 
„felesleges” hősugárzás valóban technikai 
civilizációtól származik, akkor a WISE-nek 
már fel kellett fedeznie ezeket. A következő 
lépés annak biztos megállapítása, hogy az 
észlelt hő nem valamiféle természetes folya-
mat eredménye. Még ha ennek megoldása 
túlságosan nehéznek bizonyul is, ebben a 
tartományban történő felmérések minden-
képpen a tudomány fejlődését szolgálják 
majd.

New Scientist Space, 2014. augusztus 20. 
– Molnár Péter

A Szélkerék-galaxis és hét törpe
Egy új kamerarendszer segítségével hét 

igen halvány törpegalaxist fedeztek fel az 
M101 jelzésű galaxis körül. Jelenlétük fon-
tos lehet a galaxisoknak és magának az 
Univerzumnak a fejlődése szempontjából is.

Az utóbbi években számos apró törpegalaxist 
fedeztek fel a legközelebbi nagy spirálgalaxi-
sok, a Tejútrendszer és az Andromeda-galaxis 
körül. Ezeknek az apró égitesteknek nagyon 
alacsony a felületi fényességük, így távolabbi 
galaxisok körül igen nehéz azonosítani őket. 
Pedig a törpegalaxisok száma a kozmológiai 
modellekre is befolyással lehet. A jelenleg elfo-
gadott, sötét energiát és hideg sötét anyagot 
feltételező kozmológia például sokkal több tör-
pegalaxist jósol, mint amennyit látunk. A prob-
léma megoldásához azonban jóval nagyobb 
észlelési anyagra lenne szükség.

Egy új műszer azonban változtathat ezen. 
A Dunlap Institute (University of Toronto, 
Kanada) munkatársai által készített Dragonfly 
Telephoto Array nyolc darab 400 mm fókuszú 
Canon teleobjektívből és a hozzájuk kapcso-
lódó CCD-kamerából épül fel. A teleobjektí-
vek különlegessége, hogy a lencsék bevonata 
nanorészecskéket tartalmaz, és így különösen 
hatásosan csökkenti a szórt fényt az opti-
kai rendszerben. A nagy látómező, a rövid 
fókusztávolság, a minimális reflexió és a cse-
kély szórt fény együttesen különösen alkal-
massá teszik a rendszert halvány törpegalaxi-
sok felkutatására.

Elsőként az M101 környezetéről készí-
tettek felvételeket, összesen 35 órán át. A 
spirálgalaxis körüli területen hét koráb-
ban ismeretlen, nagyon halvány törpét 
sikerült azonosítaniuk. „Nagy méretük 
és alacsony felületi fényességük miatt a 
hagyományos galaxiskereső felmérések 
valószínűleg egyszerűen átsiklanának 
az ilyen objektumok felett” – mondta el 
Allison Merritt, a távcsőrendszerrel dolgo-
zó egyik kutató. Véleménye szerint a most 
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felfedezett égitestek a Tejútrendszer jól 
ismert törpegalaxisaihoz, mint a Sextans 
I-hez és Phoenix-törpékhez hasonlítanak 
leginkább.

A kutatócsoport ezután egy alapvető kér-
dést fog megvizsgálni: vajon a hét törpe 
ténylegesen az M101-hez tartozó szatellita-
e, vagy csak egy irányban látszanak vele, de 
valójában hozzánk közelebb találhatóak, a 
köztünk lévő űrben elszórva? „Ha az utóbbi 
igaz, akkor ezek az objektumok hatalmas 
újdonságnak számítanának. A galaxisok 
születését leíró elméletek szerint akár ren-
geteg nagyon diffúz, elszigetelt galaxis is 
lehet elszórva szerte az Univerzumban. 
Lehet, hogy most láttuk meg a jéghegy csú-
csát, és valójában ezrével lehetnek hason-
ló, még felfedezésre váró törpegalaxisok” 
– mondta el Merritt. Addig is, amíg sikerül 
meghatározni a törpegalaxisok távolságát, 
a Dragonfly kamerarendszer újabb nagy 
galaxisok felé fordul majd, halvány törpék-
re vadászva.

Sci-news.com, 2014. július 11
 – Molnár László

Ismét adatokat gyűjt a Kepler
A 2009-ben felbocsátott Kepler-űrtávcső 

jelentősen gyarapította tudásunkat az exo-
bolygók világáról. Az égbolt egyetlen, meg-
határozott területét folyamatosan, rendkívüli 
pontosságú iránytartással vizsgáló szonda 
iránytartását biztosító berendezések közül 

azonban immár csak kettő működik, amivel 
nem lehetséges az eredeti programhoz szük-
séges pontosság biztosítása.

Az űreszköz további használatára számos 
javaslat érkezett. A K2 elnevezésű program 
során május 30-a óta ismét adatokat gyűjt, a 
jelek szerint igen jó pontossággal. Az új prog-
ram első, augusztus közepén lezárult szaka-
szában a Kepler mintegy 75 napig gyűjtött 
adatokat. A célpontok között fedési exoboly-
gók gazdacsillagai mellett idős csillaghalma-
zok, aktív galaxismagok, valamint szupernó-
vák is szerepelnek, amelyek együttesen több 
mint 21 ezer célpontot jelentenek.

Az eddigi programok során összegyűjtött 
adatok már elérhetőek a projekt honlapján, 
és folyamatosan elérhetővé válnak majd az 
egyes újabb megfigyelési kampányok befe-
jeztével. A kampányok során a legkülönfé-
lébb tudományos programokhoz szükséges 
adatgyűjtés mellett fontos adatokhoz jutnak 
a szakemberek az űrtávcső teljesítőképes-
ségével kapcsolatban is, ami segíti majd a 
későbbi, javasolt programok közötti dönté-
seket.

Ugyanakkor a Kepler eredeti missziójának 
adatai jelenleg esnek át az adatfeldolgozás 
utolsó lépésein. A remények szerint a négy 
éves működés során felvett fénygörbe-adat-
sorokban az eddiginél kisebb bolygók is 
kimutathatók lesznek, így a jelenlegi több 
mint 4200 valószínű exobolygójelölt, vala-
mint a 978 megerősített idegen naprendszer-
beli planéta mellett továbbiak felfedezése is 
várható.

NASA News, 2014. augusztus 8. – Mpt

Az őszi égbolt látványos halmazának 
távolsága

A Bika csillagképben ragyogó Fiastyúk 
szinte mindenki számára ismert nyílthalmaz. 
E látványos objektum pontos távolságával 
kapcsolatban sokáig jelentős bizonytalanság 
uralkodott, mivel a különféle módszerek 
egymástól jelentősen eltérő adatokat szolgál-
tattak. A nemrégiben elvégzett, rádióinterfe-
rometriás mérések alapján az ESA Hipparcos 
nevű szondájának mérései minden bizonnyal 

Az M101 újonnan felfedezett törpegalaxisai
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hibásak voltak, és a földfelszíni megfigyelé-
sek adták a helyes értéket.

A Plejádok és a hozzá viszonylag közel 
elhelyezkedő Hyadok csillaghalmazok kivá-
ló lehetőséget adnak a különféle csillagfejlő-
dési modellek ellenőrzésére, mivel tagjaik, 
bár igen eltérő tömegűek lehetnek, kémiai 
összetételük, valamint koruk szempontjából 
igen hasonlóak. A modellek ellenőrzéséhez 
azonban a halmazok távolságának pon-
tos ismerete elengedhetetlen. Az Európai 
Űrügynökség által 1989-ben felbocsátott, 
az ókori görög csillagász nevét is megörö-
kítő Hipparcos műhold elsődleges feladata 
volt a csillagok parallaxisának, ez alap-
ján pedig távolságuk mérése. Feladatának 
végrehajtása közben körülbelül 120 ezer 
közeli csillag pozícióját mérte ki Föld körüli 
pályájának különböző részein, körülbelül 1 
ezred ívmásodperc pontossággal, ami jóval 
pontosabb értékeket eredményezett, mint 
a földi megfigyelések. A Hipparcos pontos 
parallaxisméréseket végzett több száz fény-
év távolságban levő csillagokra is, amelyek 
révén a Fiastyúkhoz hasonló csillaghalma-
zok távolsága is ismertté vált.

A csillagászok nagy reményekkel fogadták 
a szonda eredményeit, de azok 1997-es meg-
jelenését követően szinte azonnal megszü-

letett a Fiastyúk-probléma: több különböző, 
földfelszíni mérés szerint a halmaz távolsága 
435 fényév, míg a Hipparcos adatai alapján 
ez az érték mindössze 392 fényév, alig 1% 
hibahatárral. Amennyiben a Hipparcos ada-
tai tekinthetők helyesnek, a mintegy 10%-kal 
közelebb elhelyezkedő halmaz csillagainak 
valódi fényessége jóval alacsonyabb, mint 
amit a csillagfejlődési modellek jeleznek.

Carl Melis (University of California) és 
társai, végérvényes, a Hipparcos szonda ada-
tainak 2007-es újraredukálása során kapott 
értékkel jól egyező választ adtak a kérdésre. 
A csoport rádiótávcsövekkel, interferomet-
riai módszerekkel elvégzett távolságméré-
sének eredménye 444 fényév, szintén 1%-
os hibahatárral. Ez az érték pedig igen jól 
egyezik a korábbi földfelszíni megfigyelések 
eredményeivel is, és összhangban áll a csil-
lagfejlődési modellekkel. Mindazonáltal a 
Hipparcos első eredményeinek jelentős elté-
rése a tervezett Gaia-misszió szakembereit 
is a mérések még gondosabb előkészítésére 
intik.

Sky and Telescope, 2014. augusztus 28. 
– Molnár Péter

Rosetta: leszállóhely kerestetik
Amint ahogy arról hírt adtunk (l. Meteor 

2014/9.), az Európai Űrügynökség (ESA) 
Rosetta-szondája sikeresen megköze-
lítette célpontját, a 67P/Churyumov–
Gerasimenko-üstököst. A szonda 2004-es 
indítását követően, az utolsó működése 
után mintegy ezer napot töltött hibernált 
állapotban, mielőtt ez év januárjában a 
földi irányítószemélyzet ismét aktiválta. 
A szonda Philae nevű leszállóegységének 
talajt érése az üstökösmagon történelmi 
jelentőségű művelet lesz, azonban ehhez 
rendkívüli gondossággal kell kiválasztani 
a megfelelő terepet. A kiszemelt régiónak 
nem csak tudományosan kell megfelelően 
érdekesnek lennie, hogy a leszállóegység 
tíz különféle tudományos műszere megfe-
lelően értékes méréseket végezhessen, de 
megfelelőnek kell lennie a leszállás tech-
nikai lebonyolításához is. A leszállóegység 
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A különféle modellek által a Plejádokra kapott 
távolságadatok
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működtetéséhez például igen fontos, hogy 
a kiszemelt helyen legalább 6 órán keresz-
tül napfény érje a rendszert egy üstökösbeli 
nap során – így biztosítható az eredetileg 
64 órás működést biztosító akkumuláto-
rok töltése. Ugyanakkor túl sok fény sem 
érheti a műszereket, hiszen ez akár a túl-
melegedésükhöz és meghibásodásukhoz is 
vezethet. Nem kevésbé fontos a rendszeres, 
lehetőleg minél folyamatosabb kommuni-
káció fenntartása a keringőegységgel, de 
természetesen a leszállás során kerülendők 
a nagy sziklák, vagy a meredek hegyolda-
lak. A különféle bizonytalanságok miatt 
a célpont kiválasztása egy körülbelül 1 
négyzetkilométeres, elliptikus terület kije-
lölését jelent. 

Lapzártakor öt szóba jöhető leszállóhelyet 
tartanak számon a szakemberek, amelyeket 
a korábbi tíz jelölt közül választottak ki. 
Ezek közül a B, I és J jelűek a kisebb féltekén, 
míg az A és C jelűek a nagyobbikon talál-
hatók. Természetesen az egyes helyszínek 
sorrendje folyamatosan változik, hiszen a 
szonda közeledésével elérhetővé váló egyre 
jobb felbontású képek addig ismeretlen rész-
leteket tárhatnak fel, amelyek érdekeseb-
bé, vagy éppen veszélyesebbé tehetnek egy 
leszállóhelyet. A munkát pedig mihamarabb 
be kell fejezni, hiszen a szakembereknek alig 
néhány hetük van már csak a leszállásig. 

Ráadásul egy-egy kiszemelt leszállóhely-
hez ki kell dolgozni a szondával, valamint 
a leszállóegységgel végrehajtandó manő-
verek pontos sorozatát. (Az ESA végül a J 
jelű leszállóhely mellett döntött, tartalékként 
pedig a képen nem látható C-t jelölte meg. 
– a szerk.)

A tervek szerint a Philae leszállóegy-
ség november közepén ereszkedik le a 
kométára, mintegy 450 millió kilométerre 
Napunktól. A kiválasztott leszállási idő-
pont még az üstökös aktivitásának várható 
emelkedése előtti időszakra esik, hiszen az 
üstökös egyre aktívabbá válásával egyre 
nagyobb veszély leselkedne a leszállóegy-
ségre. Mindazonáltal a leszállást követően a 
szonda továbbra is vizsgálja majd a napkö-
zeléségén 2015-ben áthaladó üstököst, hogy 
a Naprendszer keletkezésének idejéből 
származó, bolygórendszerünk fejlődéséről 
kulcsfontosságú ismereteket rejtő ősi anya-
got folyamatosan tanulmányozhassa, vala-
mint vizsgálhassa az üstökös viselkedését 
és annak változását pályájának különböző 
szakaszain.

NASA News, 2014. augusztus 25.
– Molnár Péter

Szokatlan napkitörés
2005 januárjában igen erőteljes korona-

anyag-kidobódási jelenség zajlott le központi 
csillagunkon. A töltött részecskék felhője alig 
egy nap alatt, már 21-én elérte bolygónkat, 
és kölcsönhatásba lépett a Földet körülvevő 
mágneses védőburokkal, amely ennek hatá-
sára jelentősen feldúsult töltött részecskékkel, 
aminek következtében 6 órán keresztül volt 
sarki fény megfigyelhető. Mind az intenzív 
sarki fény, mind az áramlásban észlelt nagy 
protonszám a Föld közelében lezajló, szokat-
lanul erős űrviharra utalt, ugyanakkor érde-
kes módon viszonylag kis mértékben hatott a 
mágneses burokra magára, amelyek zavarai 
már több alkalommal okoztak áramkimara-
dásokat. (A sarki fényt Magyarországról is 
többen észlelték. – a szerk.)

Janet Kozyra (University of Michigan) 
érdeklődését felkeltette a bizonyos szem-

Leszállóhely-jelöltek a 67P/Churyumov–Gerasimenko-
üstökös magján
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pontból gyenge, másrészt pedig igen erőteljes 
jelenség. Míg sok szempontból az előidézett 
vihar csak közepes erősségű volt, számos 
jellemzője emlékeztetett a sokkal intenzívebb 
viharokban megfigyelhető jelenségekre. Így 
a kutatók az eseményt a rendelkezésre álló 
összes adat figyelembevételével vizsgálták 
meg újra.

Az eseményt a földi megfigyelőhálózatok 
mellett mintegy 20 különféle műhold is 
észlelte. Mivel a számos műhold különfé-
le magasságokban kering Földünk körül, 
sikerült adatokat beszerezni mind a kb. 
1000 km magasságig húzódó ionoszférára 
vonatkozóan, mind pedig a jóval feljebb, 
a magnetoszférán is áthaladó műholdak-
ról. Az eredmények szerint a kidobó-
dott anyagfelhőben egy viszonylag ritka 
összetevő, a megszokottnál sűrűbb, egy 
filamentből származó anyagcsomó is ész-
lelhető volt. A furcsa mágneses helyzet 
csökkentette a kitörés energiáját, ami így 
jóval csekélyebb hatást gyakorolt Földünk 
környezetére.

A Nap külső légkörében, a koronában 
található filamentek a környezetüknél körül-
belül 100-szor sűrűbb anyagból állnak, vala-
mint hőmérsékletük is jóval alacsonyabb a 
környezetnél. Amikor a mágneses mezők 
által összetartott filament közelében kitö-
rés történik, a robbanásszerű folyamatban 
kiszabaduló anyagcsomó magával ragadja 

a filamenteket is. Mindeddig igen ritkán 
sikerült csak azonosítani a filament anyagát 
a kidobódott, majd a Földet is elért anyag-
csomóban. A megfigyelések szerint a szó-
ban forgó CME igen gyors volt: maximális 
sebessége elérte a 3000 km/s sebességet, míg 
bolygónk közelében körülbelül 1000 km/s 
sebességre lassult.

A hasonló jelenségek vizsgálata igen fon-
tos például a Föld közelében tapasztalha-
tó űridőjárás előrejelzése szempontjából is. 
Egyelőre azt sem tudjuk pontosan, hány 
filament-anyagot is tartalmazó CME éri el 
Földünket, illetve mi történik pontosan ezek 
anyagával a bolygónkat körülvevő védő-
pajzzsal való kölcsönhatás során (ebben 
az esetben a filament anyaga elöl haladva 
behatolt a magnetoszférába). A kölcsönha-
tás kezdete után egy órán belül egy hűvös, 
sűrű plazmalepel alakult ki a filament 
anyagából. A nagy mennyiségű plazmában 
érkező mágneses tér nagyrészt a Föld észa-
ki pólusának megfelelő irányba mutatott, 
így jóval kisebb zavart okozott, mintha az 
anyagcsomó mágneses tere az ellenkező 
irányba állt volna.
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