
Naprendszerünk egyik nagy rejtélye: 
a Kisbolygóövezet 

Korábbi cikkeinkben (Firka 1997-98/1) már írtunk a Naprendszerről, a Kuiper 
övezetről, mint új felfedezésről, de még nem ejtettünk szót a Naprendszer egyik 
legérdekesebb, legtitokzatosabb övezetéről a Kisbolygóövezetről. 

Már a Titius-Bode féle szabályból arra lehetett következtetni, hogy a Mars és 
Jupiter között még kell léteznie egy bolygónak, ám ezt hosszú ideig nem sikerült 
megtalálni. Az 1800-1801-es újév éjszakáján G. Piazzi felfedez egy bolygót az említett 
helyen, ám további kutatások után derült ki, hogy ez a bolygó közel sem olyan nagy 
mint a többi s nem is akkora amekkorát a számítások alapján vártak. A kisbolygónak 
a Ceres nevet adta. Ezután 1802-ben Olbers felfedezte a Pallast, 1804-ben Harding a 
Junot, 1807-ben Olbers a Vestat. Ezután néhány évtizedig csend volt, míg Hencke 
1845-ben fel nem fedezte az Astreat és 1847-ben a Hébét. Azóta nem telt el egyetlen 
esztendő sem, hogy ne fedeztek volna fel újabb kisbolygókat. Ezen a téren a magyar 
tudósok is képviseltetve vannak Kulin György csillagász által, aki Nagyszalontán 
született, majd a budapesti Uránia csillagvizsgáló igazgatója volt. Az első, általa 
felfedezett kisbolygót szülővárosáról Szalontának nevezte el. A többi általa felfedezett 
kisbolygónak is magyar vonatkozású neveket adott, mint pld.: Corvina, Transsylvania, 
Hunnia..., és az egyik általa felfedezett kisbolygót magáról a felfedezőről Kulinának 
nevezték el. Ma már több mint 5000 kisbolygót ismerünk olyan jól, hogy ezek pontos 
pályáját is ismerjük. A kisbolygók össztömegére lehetetlen pontos becslést adni. A 
becsült adatok 0.001-0.5 Földtömeg között ingadoznak. Megfigyelni is elég nehéz 
őket, hisz magnitúdójuk 8 feletti, s mint azt már előbbi cikkünkben említettük az 
emberi szem 6-7 magnitúdóig lát, így ezek szabad szemmel való észlelésére semmi 
esély. Mik is ezek a kisbolygók? 

A kisbolygók nyers sziklatömbök kb. 3 5 g/cm 3 átlagos sűrűséggel. [ref.2] Alakjuk 
szabálytalan. Még a legnagyobbak sem tűnnek teljesen gömb alakúnak. Ez azokból 

1. ábra 
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a fényingadozásokból derül ki, amelyeket mint a rotációval kapcsolatos fényvál
tozásokat lehet magyarázni: egy fordulat alatt kétszer a hegyesebb, kétszer egy 
szélesebb fele fordul a Föld felé, így egyszer kevesebb, egyszer több fényt ver vissza. 
Kémiai összetételük szerint a kisbolygókat különböző csoportokba soroljuk: 

C: Igen sötét, a szénben gazdag kondritok csoportjához hasonlít. Előfordulási 
gyakoriságuk mintegy 75%. Főleg a külső tartományokban található. Példa erre a 
típusra a Ceres. 

S: Kissé világosabb, felszíne vöröses. Piroxént és olivint tartalmaz, esetleg vassal 
elegyítve. Gyakorisága mintegy 15%. Főleg a belső tartományokban fordul elő. Példa 
erre a típusra a Juno. 

Tömegük kicsinysége miatt a kisbolygók gravitációs tere igen kicsi, így gázokat 
sem képes megkötni. 1991-ben először közelített meg űrszonda kisbolygót: a Jupiter 
felé tartó Galileo űrszonda elhaladt a Gaspra kisbolygó mellett. A felvételek tanúsága 
szerint (1 ábra) a kisbolygó várakozásunknak megfelelően kráterekkel borított, 
szabálytalan alakú kőtömb, [ref. 3] 

A kisbolygókról pályájukat tekintve általában elmondhatjuk, hogy olyan pályán 
keringenek, melynek fél nagytengelye: a=2.06-3.64 CS.E., excentricitása: e=0.02-0.42, 
pályahajlása: i=0° .5-5°3 értékekkel rendelkeznek. Mint említettük, ezek a Mars és 
Jupiter között helyezkednek el, ám vannak olyanok is amelyek kirínak társaik közül. 

1898-ban fedezték fel az Erost, melynek nagyon eltérő pályája van a többi 
kisbolygójétól: mélyen behatol a Naprendszer belsejébe, keresztezi a Mars pályáját, 
sőt a Földpályát is megközelíti 22 millió km-re. Még ennél is különlegesebbek a 
Geographos, mely keresztezi a Földpályát, az Apollo és az Adonis pedig még a Vénusz 
pályáját is, a Phaeton pedig 21 millió km-es távolságával a legjobban közelíti meg a 
Napot. Ilyenkor felszíni hőmérséklete 600°C-re emelkedik viszont mikor a Mars és a 
Jupiter közötti aféliumban van, a hőmérséklete -100°C-ra csökken. Egy másik 
szélsőséges eset a Baade által 1920-ban felfedezett Hidalgo, mely pályájának aféli-
umában a Szaturnusz közelébe kerül. 

Dinamikai szempontból vizsgálva [ref. 1] a kisbolygóővezet, melyen ezentúl a 
Mars és a Jupiter közötti részt értjük érdekességeket mutat. Azt gondolhatnánk, hogy 
a kisbolygók eloszlása folytonos, ám ez nem így van. Ha egy diagramot (2. ábra) 
készítünk, amely a kisbolygók gyakoriságát tünteti fel a Naptól mért távolság 
függvényében, ebből kitűnik, hogy eloszlásuk nem véletlenszerű. Bizonyos távol-

2. ábra [ref. 1] 
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Ságoknál nem szerepelnek kisbolygók, vagy csak kevés, másoknál épp csoporto-
sulások vannak. Ezeket a réseket, ahol nincsenek kisbolygók Kirkwood zónáknak 
nevezzük. A résekhez tartozó keringési idők egyszerű egész számokkal kifejezhető 
arányban állnak a Jupiter keringési idejével. Ezt rezonanciának szokás nevezni. 
Ilyenek a 2/1-es rés, melyet a szomszédos kisbolygóról Hecuba résnek nevezünk, a 
3 /1 -es rés, vagy Hestia rés, valamint az 5/2, 7/3, 3/2 (itt van a Hilda csoport) és a 4/3 
arányoknál (itt egyedül a Thule kering). A rések a Jupiter perturbáló hatásával 
magyarázhatók: ezek a perturbációk az eredetileg ott keringő testeket csaknem 
teljesen kiszorították. 

Az eloszlás maximumai, mikor a középmozgás nagyobb mint 510 "/nap nem 
kapcsolódnak rezonanciákhoz. A kisbolygóövezet középponti részén kívül (közép-
mozgás kisebb mint 510 "/nap) két kisbolygócsoportosulás található a 3/2 és az l / l - e s 
rezonanciáknál. Előbbi a Hilda csoport, utóbbi a Trójai kisbolygók csoportja. A Hilda 
csoport és a Trójai kisbolygók közötti tartományban mindössze egy kisbolygó 
található a 279 Thule, mely 4/3-os rezonanciában van a Jupiterrel. A Hilda csoport 
és a kisbolygóövezet középponti része közötti tartományban is csak néhány kis-
bolygó figyelhető meg, szintén rezonáns pályákon: 721 Tabora 7/4-nél, 522 Helga 
12/7-nél és 1144 Oda 13/8-nál. Érdemes arra felfigyelni, hogy a Jupiter pályájához 
közel csak kevés kisbolygó van, de azok rezonáns pályákon, míg a Jupitertől távol 
éppen a rezonáns pályák néptelenek. A jelenleg megfigyelhető kisbolygóeloszlás 
magyarázatára számítógépes vizsgálatokat végeztek. A Mars és a Jupiter pályája között 
egyenletes kezdeti kisbolygóeloszlást feltételezve mozgásegyenletek numerikus in-
tegrálásával kimutatták, hogy a Jupiter erős perturbáló hatására a Jupiter-pálya 
közeléből a kisbolygók igen rövid idő alatt (néhány ezer év) eltávoznak és távolabbi 
pályákra kerülnek. A Jupiter közelében csak olyan kisbolygók maradhatnak meg, 
melyek rezonáns pályákon keringenek. Az egyik rezonáns kisbolygócsoport a Trójai 
kisbolygók csoportja, melyek a Nap-Jupiter rendszer L4, L5 Lagrange féle fixpontjai 
körül végeznek librációs mozgást. Az L4, L5 pontok a Nappal és a Jupiterrel egy-egy 
egyenlő oldalú háromszöget alkotnak, így ezen kisbolygók állandóan a Jupiter előtt 
vagy után 60°-al haladnak. Librációs amplitúdójuk a Jupiterhez képest 30° és 120° 
közé esik, így ezek a Jupitert 2.6 CS.E.-nél jobban nem közelítik meg. A numerikus 
számítások tapasztalata szerint azok a kisbolygók szenvednek erős perturbációkat, 
melyek a Jupitert 1 CS.E.-nél jobban megközelítik. A Jupiterhez közeli pályákról a 
Jupiter perturbáló hatására tehát a kisbolygók hamar eltávoznak kivéve azokat, 
amelyeket a rezonancia mechanizmusa megóv a Jupiter szoros megközelítésétől. 
Kérdés azonban, hogy a Jupitertől távol mi okozza a zónák elnéptelenedését? A 
zónákba helyezett fiktív kisbolygók mozgásegyenleteit integrálták 100000 év 
nagyságrendű időtartamokra. Ezekből a vizsgálatokból kiderült, hogy a Jupiter 
perturbációi önmagukban nem okozzák a zónák elnéptelenedését. A zónákban lévő 
kisbolygók a rezonancia miatt jobban perturbálódnak mint a zónán kívüli nem 
rezonáns társaik, de egyedül ennek hatására nem kerülnek ki a zónából. Több kutató 
azon a véleményen van, hogy a zónák kialakításában a gravitációs perturbációkon 
kívül más hatások, így például a kisbolygók egymás közötti ütközései is szerepet 
játszanak. Rezonancia esetén ugyanis a perturbációk erősebbek, a kezdeti közel kör 
alakú pályák elnyúlt ellipszissé válnak. Az ilyen elnyúlt pályán keringő kisbolygók 
mozgásuk során több szomszédos, kisebb perturbációk miatt közel kör alakú pályán 
mozgó kisbolygó pályáját metszhetik és ezzel össze is ütközhetnek. Az ütközések 
következtében a zónák elnéptelenedhetnek. 

Mivel a kisbolygóövezet pontos leírására még manapság sincs pontos univerzális 
elmélet, így égi mechanikusok tucatjai kutatják ezek titkait. Képzeletbeli kisbolygókat 
helyeznek el a kisbolygóövezetben, ezek mozgásegyenleteit integrálják s így keres
nek a mozgás számára stabil és kaotikus tartományokat. Az övezet stabilitását az 
úgynevezett Poincaré metszeteken tanulmányozzuk, melyeket a következőképpen 
nyerünk: Már tudjuk, hogy a mozgás a fázistérben thóruszokon mehet végbe. A 
thóruszok belsejében a stabil zónákat találjuk, melyekbe helyezve egy kisbolygót az 
ott marad. Ha a fázisteret elmettszük egy síkkal Poincaré metszetet kapunk, melyen 
a thóruszok mint zárt görbék jelennek meg (lásd 3. ábra). 
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3. ábra 

4. ábra 
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Ezeken kívül a pontozott rész kaotikus tartományokat jelöl, melyekbe helyezve 
egy próbatestet nem tudjuk megmondani ennek helyzetét hosszabb időre előre. A 
3-as ábrán a teret az t φ síkkal metszettük, ahol r és φ polárkoordináták abban a 
koordinátarendszerben, melynek kezdőpontja a Nap-Jupiter rendszer tömegközép-
pontja és az r tengelyen az egység a Nap-Jupiter távolság. Már logikusan kikövet-
keztethető, hogy az r=1-nél megjelenő szigetrendszer a Trójai kisbolygókra jellemző 
1/1-es rezonanciát ábrázolja, a 0.55-nél megjelenő szigetcsoport az 5/2-es rezonancia, 
míg a 0.35-nél lévő szigetcsoport a 3/1-es rezonanciát ábrázolja. 

A 4-es ábrán egy másik Poincaré metszetet látunk, melyet úgy kaptunk, hogy a 
fázisteret az (x,vx) síkkal metszettük. Az x tengelyen ismét a Nap-Jupiter távolság az 
egység. Ezen az ábrán is bejelöltük a megjelenő fő rezonanciákat. Látható jól az ábrán, 
hogy a Nap-Jupiter közötti teret stabil és kaotikus tartományok sokasága hálózza be, 
és, hogy ezek bonyolultságára utaljunk a 4-es ábra egy részét kinagyítottuk az 5-ös 
ábrán. 

Az ilyen kis stabil részeket mikrostabilitásoknak nevezzük. 

5. ábra 

Cikkünkben megpróbáltunk minél átfogóbb képet adni a kisbolygóövezetről, a 
kisbolygók mozgásáról, ám ezek még ma sem teljesen megoldott feladatok. Az övezet 
komplex struktúráját tekintve ez nem is meglepő dolog. Ám érdekes, hogy az 
emberiség már a világűr távoli, Tejútrendszeren kívüli részét vizsgálja, mikor még a 
Naprendszerrel kapcsolatban sem tudunk mindent megmagyarázni. A kisboly-
góövezet kialakulására mai napig az a legjobb magyarázat, hogy a Jupiter perturbáló 
hatása nem hagyta kialakulni a bolygót, anyagát felaprózta, s úgy tűnik, hogy úgy is 
rendezi el ahogyan számára az a legstabilabb mechanikai egyensúlyt eredményezi. 
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