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A Tejútrendszer mentén  

VI. rész 

Elemi építőkockáink nagy struktúrái – a „statikus Tejútrendszer” (folyt.) 

 
Végül a legöregebb, fémben szegény, legnagyobb méretű, gravitációsan legstabilabb, 

legtöbb csillagot számláló, erősen gömbszimmetrikus csillag-eloszlást mutató halmazok 
a gömbhalmazok. 

Méretük általában 5-100 pc kö-
zötti lehet (statisztikai átlag: 25,6 pc). 
Némelyikük több százezer csillagot 
is tartalmazhat, így az átlagos csil-
lagsűrűségük 1-2 nagyságrenddel, a 
centrális vidékek környékén pedig 
akár 3 nagyságrenddel is megha-
ladhatja a Nap környezetének csil-
lagsűrűségét (ez 0,15 csillag/pc3). 
Egymáshoz igen hasonlóak. Közös 
jellemzőjük, hogy már a kisebb 
tömegű csillagaik is vörös óriássá 
alakultak, a főág több mint fele hi-
ányzik, és már megjelenik a hori-
zontális ág is.  

Nagy többségük igen távol van 
a galaktikus fősíktól – a pontos 
felmérések szerint egy hatalmas 
ellipszoidális térrészt töltenek be, 
amelyet halo-nak nevezünk, amely a 
harmadik, eddig még nem említett 
szerkezeti alrendszere a Tejútnak. 

 
17. ábra 

Egy tipikus gömbhalmaz HRD-je  
(M55, kora: 12,5+1 milliárd év)  
Figyeljük meg az elfordulási ponton 
 túli nagy számú „kék szökevény”-t, 

 és ezek fölött távolabb a horizontális ágat  

 

 
18. ábra 

Az ismert gömbhalmazok pontos eloszlása galaktikus koordinátarendszerben  
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Ennek a halonak a nagy részében gáz és 
por már egyáltalán nem található, a csillagkelet-
kezés ebben a régióban már nagyon régen le-
zajlott. Ugyanígy, a gömbhalmazok maguk is 
teljesen mentesek a portól és gáztól. A Tejút 
centrumától nem túl nagy távolságokra is talál-
hatunk gömbhalmazokat – eloszlásuk a fősíkra 
egyáltalán nem, csakis a centrumra koncentrá-
lódik. A katalogizált gömbhalmazok száma 150 
körül van, összes számukat egyesek 200 körüli-
re teszik, mások akár kb. 1000 körülinek becs-
lik a Tejútrendszerben.  

Az eddigiek alapján mostmár teljes terje-
delmében felvázolható rendszerünk felépítése:  

 
7. képmelléklet  

Egy öreg gömbhalmaz szédítő mélységében  
zsúfolódó csillagok (M22, HST kép)  

A képmező kb. 3,3 fényév széles, és kb. 
 100.000 csillagot tartalmazhat.  

 

 

 
19. ábra  

A „statikus Tejútrendszer” fősíkra merőleges metszete („oldalnézete”) –  
a csillagok és diffúz anyag eloszlására ráhelyezve a nagyobb csillaghalmazok eloszlását  

 
A magányos és rendszerben kötött csillagok is (általános fizikai tulajdonságaik tekintetében) 

két nagyon eltérő tartományra osztják a Tejútrendszert, így annak szerkezeti „alrendszerei”-
ként is tekinthetőek: ez a már említett lapos „korong” és a „bulge” (központi dudor, ld. a 16. 
ábrán pontokkal kitöltött középső részt). Durva közelítéssel azt mondhatjuk, hogy a kb. 10.000 
fényév átmérőjű központi dudorban túltengenek a vörösebb színű csillagok, míg a korong-
ban nagy általánosságban főleg kékebbeket találunk. Erre először nem is a saját Tejútrend-
szerünk esetében figyeltek fel, hanem az Androméda galaxis kapcsán: Walter Baade (1893-
1960) csillag-családoknak (populációknak) nevezte el ezt a két, elkülönülő csoportot (1944). I. 
populációsoknak a peremvidékek kék, II. populációjúaknak a központ környéki vörös csilla-
gokat. Ez a színek szerinti elkülönülés azonban csak egy következmény, és mindössze for-
mai. A tartalmi összefüggésre később jöttek rá: a centrális dudorbeli vörös csillagok öreg, 
fémszegény, általában kis tömegű csillagok, az alig párszáz fényév vastagságú és kb. 100-120 
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ezer fényév átmérőjű „vékony korong”-ban lévő kékek pedig alapvetően fiatal, nagyobb 
fémtartalmúak 1, ennek egyenes következményeként nagy tömegű csillagok.  

Később ez a kép persze tovább finomo-
dott. Legelsősorban az eloszlás skálamagas-
sága szerint, és a fémtartalom szerint kellett 
finomítani a képet, és több „alpopuláció”-ra 
osztani a két nagy családot. Ezek grafikusan 
tekinthetőek át a legszemléletesebben, hisz 
elsősorban a fősíkhoz és a centrumhoz vi-
szonyított eloszlásuk szerint különülnek el 
szépen (ld. 20. ábra).  

A legérdekesebb kérdés a „hiányzó” 
III. populáció – valószínűleg ezek az Uni-
verzum történetének (és így Tejútrendsze-
rünknek is) legkorábban létrejött, feltétele-
zések szerint hiper nagy tömegű csillagai 
(egyes becslések szerint ezek átlagosan 300 Nap-
tömegűek lehettek). 

 

 
20. ábra  

A csillag-családok körülbelüli, szemléletes térbeli 
elkülönülése a Tejútrendszerben  

(továbbra is „oldalnézetben”, a fő síkból  
szemlélve). A Nap helye: balra sötét kör 

Ezek, megfeleltetve a kisebb tömegekre kidolgozott csillagmodelljeink kiterjesztésé-
nek, bizonyosan nagyon gyorsan elhasználták nukleáris tüzelőanyagaikat, „végigrohan-
va” a fejlődés minden állomásán, és életük végén immáron nagyobb rendszámú eleme-
ket is tartalmazó (fémben gazdagabb) anyagukat szétszórva megteremtették a jelenlegi II. 
populációs csillagok alapanyagául szolgáló gázkeveréket, amely az akkori ős-
Tejútrendszerben ellipszoidális eloszlású volt. Ebben jöttek létre néhány hullámban a 
gömbhalmazok, és így tovább. Persze ez csak egy nagyon vázlatos kép a Tejútrendszer 
történetéről, és rengeteg észlelési tényt tisztázatlanul hagy még.  

 

4. táblázat  
A fő csillagpopulációk és tulajdonságaik összefoglalása  

Populáció Extrém I.  

Populáció  

Idősebb  

(köze-

pes) 

I.  

Korong- 

Populáció 

Átmeneti  

(közepes) 

II. 

Halobeli 

II. 

Populá-

ció  

III. 

Átl. távolság a 

szimmetriasíktól 

120 pc 160 pc 400 pc 700 pc 2000 pc - 

Fősíkra merőle-
ges sebesség 

(km/s) 

8 10 15-18 25 75 - 

Koncentrálódás a 
centrum felé 

gyenge gyenge erős erős erős ? 

Spektrális jel-

lemzők 

 rel. erős 

fémvo-
nalak 

gyenge fém-

vonalak 

   

 

                                                           
1 A csillagászat „szakzsargonjában” minden, a hidrogénnál és héliumnál nehezebb elemet „fém” 
nek, ill. „nehéz elem”-nek neveznek, összesített mennyiségüket az adott anyagforma tömeg-
egységében Z betűvel jelölve adnak meg. A hidrogén tartalmat X, a héliumét Y betűkkel jelöljük. 
Így pl. Napunk fémtartalma: Z=0,016  
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Fém /H arány 0,03 0,02 0,01 0,01 0,001 ~ 0  

Kor (év) < ·108 108 -·109 109 - 1010 1-1,2·1010 >1,2·101

0 

>1,3 

1010 

Összesített  

tömeg (Mo)  

2-3·109  5·109  4,7·1010  4,7·1010  1,6·1010  ? 

Legfényesebb 
csillagok 

- 8 mg - 8 mg - 3 mg - 3 mg - 3 mg ? 

Főbb képviselők, 

„markerek”  

spirálkarok  

fiatal csil-
lagai, asz-

szociációk 

A típ.  

csilla-
gok,  

dMe  

galaktikus 

mag csill., 
RR Lyr 

(P<0,4 d)  

Runaway 

csillagok 
(vz>30 

km/s) 

gömb-

halma-
zok, 

RR Lyr  
(P>0,4 

d) 

3,6 

IR 
fény-

lés? 

 

 

 

 

8. képmelléklet 
A Spitzer űrtávcsővel 3,6 mm-en készített felvétel a 
Draco csillagkép 6x12 ívperces darabjáról (felső kép) – 
és a csillagok, galaxisok levonása után maradt derengés 
(alsó) a sejtések szerint az egykori primordiális  
(a keresett III. populációs) csillagok fénylése  

 

Hegedüs Tibor 
 
 
 
 

Dinamikus mátrixok.  

Dinamikus többdimenziós tömbök 

 

1. feladat 

Valósítsunk meg dinamikusan egy n×m-elemű kétdimenziós tömböt (mátrixot)! Ol-
vassuk be a tömb elemeit, majd írjuk ki a képernyőre. 

 

1. megoldás 

A feladatot visszavezethetjük egydimenziós dinamikus tömbökre. 
Legyen a következő a mátrixunk: n=3, m=4. 
 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 
 

Ez a mátrix a fentiek alapján ekvivalens a következő tömbbel: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 


