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Tejútrendszer mentén 

VII. rész 

2. A diffúz anyag jellegzetes formái:  

a) a „galaktikus cirrusz” . Először az IRAS űrtávcső 
képei tárták fel ezt a jellegzetes, szálas szerkezetet, amit 
a földi fátyolfelhőzetről (annak alakzataira hasonló kép 
alapján) neveztek el így. Alapvetően a finom eloszlású 
por infravörös emissziója rajzolja ki. A mintázat alap-
vető tulajdonsága, hogy „önhasonló”, azaz a nagyítás 
és a felbontás növelésével ugyanolyan struktúrákat 
(szétágazó filamentek, stb.) látunk, mint a kisfelbontású, 
nagy látómezejű képeken. Ez a tört dimenziójú alakza-
tokra, a fraktálokra jellemző, tehát mondhatni, a galak-
tikus cirrusz fraktál-struktúrájú.  

 
9. képmelléklet 

A Tejútrendszer cirrusz-alakzatai  
a Planck űrtávcső képén  

b) A Tejútrendszer fősíkja közelében megvizsgálva a gáz és por felhők eloszlását, 
hatalmas buborékok egymásba fonódó tömege tárul fel a szemünk előtt – ezt nevezik 
„kozmikus habfürdő”-nek. Egyes irányokban persze nehéz észrevenni ezt a mintázatot, 
mert az egymás mögötti különböző méretű buborékok átfedik egymást (ugyanígy, ha a 
fürdőkádban előállított habból a kezünkkel kimarkolunk egy nagyobb csomagot, és közelről átnézünk 
rajta, csak egyes irányokban tudjuk elkülöníteni a buborékokat, a nagyja egy véletlenszerű mintázattá 
olvad össze). Eredete többféle okra vezethető vissza: leginkább a korábban felrobbanó 
szupernóvák lökéshullámai, másodsorban pedig a legnagyobb tömegű csillagok szele ál-
tal szétfújt csillagközi anyag. Napunk is egy 300-350 fényév átmérőjű buborék belsejé-
ben található.  

 

 
10. képmelléklet 

A Tejútrendszer buborék-alakzatainak rajza a Nap környezetében  
(fősíkra merőleges nézet; az ismertebb fényes csillagok elhelyezkedése is ábrázolva)  

 
c) Óriás vertikális hurkok is kirajzolódnak, főleg a 73-75 cm körüli rádió kontinu-

umban készült képeken. A legnagyobb messze a halóba hatol (ez a régóta ismert, híres 
Északi Poláris Hurok – angolul North Polar Spur, röviden: NPS). De számtalan hasonló, ill. 
ennél kisebb méretű is ismert ma már (ezeket ’loop’-oknak nevezik).  
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Eredetükre vonatkozólag azt lehet feltételezni, 
hogy korábbi, nagy energiájú szupernóva robba-
nások nyomán tovaterjedő szuperszonikus lökés-
hullám által nagyobb galaktikus szélességekig fel-
fújt gáztömegek.  

Megjegyzendő, hogy ezek nem csak a rádió-
kontinuumban rajzolódnak ki, hanem UV-ben és 
lágy röntgen tartományban is (elsősorban magas fokú-
an ionizált O, Ne, Mg, Fe vonalaiban).  

A sugárzás eredete nem termális eredetű – 
nagy valószínűséggel a mágneses térben gyorsuló 
elektronok szinkrotron sugárzása, amit a detektált 
sugárzás spektrális összetétele, és a rádióhullámok 
nagyfokú polarizáltsága is igazolni látszik.  

 
11. képmelléklet 

A „lokális buborék” stellár-statisztikai  

módszerekkel feltérképezett eloszlása  
 

 
12. képmelléklet  

Az Északi Poláris Hurok (NPS) képe 73,5 cm-es hullámhosszon (408 MHz, rádió) 

 

5. táblázat 
A „statikus Tejútrendszer” legnagyobb formátumú alrendszerei tulajdonságainak összefoglalása  

 „LAPOS” ALAKZATOK 

Semleges gáz Vékony korong Vastag korong 

Össztömeg (1010 MNap) 1 0,5 2 6 0,2 – 0,4 

Összluminozitás (1010 LB,Nap) 3 - 1,8 0,02 

M / LB - 3,3 10 – 20 

Átmérő (kpc) 50 50 50 

Anyageloszlás típusa e -hz / z  e -hz / z e -hz / z 

Skálamagasság (kpc) 0,16 0,325 4 1,4 

Sebességdiszperzió (km/s) 5 20 60 

Fémtartalom [Fe/H] > +0,1 -0,5 – +0,3 -1,6 – -0,4 

Kor (milliárd év) 5 0 – 17 < 12 14 – 17 

                                                           
1 R = 230 kpc –en belüli teljes tömeg meghaladhat 1,3 x 1012 MNap értéket is  
2 Mpor / Mgáz ~ 0,007  
3 A Tejútrendszer teljes luminozitása LB, teljes= 2,3 + 0,6 x 1010 LB, Nap ; Lbol, teljes= 3,6 x 1010 LNap 
(30% IR-ben)  
4 A „fiatal” vékony korong skálamagassága csak 50 pc .  
5 Az adott formációkhoz tartozó objektumok kora bizonytalan.  
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 „SZFEROIDÁLIS” ALAKZATOK 

Központi dudor csillag-halo sötétanyag-halo 

Össztömeg (1010 MNap)  1  0,1 55  

Összluminozitás (1010 LB,Nap)  0,3 0,1 0 

M / LB 3 ~ 1 - 

Átmérő (kpc) 2  100 > 200  

Anyageloszlás típusa Oszlop?  r -3,5 (a2 + r2)-1 

Skálamagasság (kpc) 0,4  3  2,8  

Sebességdiszperzió  (km/s) 120  90  - 

Fémtartalom [Fe/H] -1 – +1 -4,5 – -0,5 - 

Kor (milliárd év)  10 – 17 14 – 17 pre-Galaktikus? 

    

    

3. A „statikus Tejútrendszer” felülnézetben – a spirális struktúra  

Mint a bevezetőben említettük, habár a 19. század eleje óta számtalan spirális alakú 
ködöt találtak a nagy távcsövekkel – mégis, saját rendszerünk spirális mivoltáról csak a rá-
diócsillagászat eszközeivel, a 20. század  második felében sikerült fellebbenteni a fátylat.  

E pontig szándékosan kerültük a spirális elrendezés taglalását, hogy magukra az anyagi 
tulajdonságokra és „statikus” eloszlásukra koncentráljon az olvasó. Az, hogy a Tejútrend-
szer építőkövei a fősíkban nem homogén eloszlásúak, hanem feltekeredett kétkarú spirált 
rajzolnak ki – olyan jelentőségű, hogy érdemes volt egy külön részt szentelni e ténynek. 
Másrészt a téma feldolgozása már átvisz a „dinamikus” Tejútrendszer-képbe, hisz létének 
kulcsa, és magyarázata is a mozgásokban van – lényege a rendszer gravitációs és kinemati-
kus tulajdonságai tükrében érthető meg. E ponton – most először – az eddigiekhez ha-
sonlóan a „pillanatfelvétel”-en látható mintázatot ismertetjük. Annak felismerése, hogy 
nem 4, vagy több karú (S típusú) galaxis a szülőotthonunk, hanem egy kétkarú „küllős” (SB 
típusú) galaxis, az a legutóbbi évek egyik legmegdöbbentőbb felfedezéseinek egyike!  

Tehát a jelenlegi elképzelés 
szerint egy, a centrumot is tar-
talmazó oszlop (küllő) két végé-
ről indul a két fő kar: a korábban 
3 kpc-es karnak nevezett (és 
amely folytatása a Perseus kar), va-
lamint a Centaurus-Scutum kar 
(helyenként Crux-Scutum karnak is 
nevezik). Gyengébben fejlett kar-
maradványok, amelyeknek mind 
fizikális mind fejlődéstörténeti 
szempontból értett „eredete” 
tisztázásra vár, de valószínűleg 
nincsenek kapcsolatban a küllő-
vel: a Carina-Sagittarius és a 
Norma-kar. Napunk egy kis kar-
maradványban, csillagok és csil-
lagközi anyag egy lokális áramla-
tában található, amit általában 
Orion-spur-nak (Orion „nyomvo-
nal”-nak) neveznek.  

 

 
21. ábra  

A Tejútrendszer fősíkjára merőleges nézete, 
 a galaktikus É-i pólus felől (CrB)  

Ahol szaggatott vonal van:  
az adott spirálkar feltételezett folytatódása.  

A sötét körök: a legnagyobb,  
jól kimért HII felhők elhelyezkedését jelzik 
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A spirálkarokban sűrűsödik mind a csillagszerű mind a por és gáznemű anyag nagy ré-
sze. A spirálkaroknak ugyanolyan jó nyomjelzői a T vagy OB asszociációk, vagy a fiata-
labb nyílthalmazok – mint a korábban említett HI és HII felhők, vagy molekulafelhők.  

E ponton végre „megmozdít-
juk” a Tejútrendszert, és korábbi 
statikus képünkbe „dinamikát” töl-
tünk, ugyanis „eppur si muove” – 
kozmikus csillagvárosunk is egy 
bonyolult össztánc eredményekép-
pen nyeri el látható alakját. A nagy 
kérdés pedig úgy szól, hogy a csil-
lagok és csillagközi anyag nagy fel-
hői maguk képviselik-e ezt a spirá-
lis mintázatot, és mozgásukkal vi-
szik magukkal a spirális mintázatot 
– vagy a kettő különbözik? És 
egyáltalán honnan ered, hogyan 
alakult ki ez a mintázat? Mi az oka?  

Kimutatható, hogyha „merev” 
kapcsolatot tételeznénk fel a spirá-
lis mintázat és az azt kijelölő csilla-
gok között, akkor már néhány kö-
rülfordulás után erősen feltekered-
ne a spirális alakzat, és rövidesen 
szétbomlana, eltűnne. 

 

 
22. ábra  

A Tejútrendszer fősíkjára merőleges nézete,  
a galaktikus É-i pólus felől (a Nap középen)  

Az üres körök az asszociációkat, a sötét körök a 
fiatal nyílthalmazok helyét jelölik.  

A „0” jelű az Orion-spur, a „-1” a Carina-
Sagittarius, „+1” a Perseus kar. Valamennyire a 
külső és a belső Centaurus-Scutum karra utaló 

objektumok is kivehetőek.  

Minthogy nem így van (Napunk távolságában a centrum körüli egy teljes keringés periódusideje 
kb. 250 millió év – viszont a legöregebb vékony korong-beli objektumok 8,8 + 1,7 milliárd évesek 1) – 
ezért nyilvánvaló, hogy két külön dologról van szó: a spirálkarok mintázatát „feltöltő” 
anyagok csak ideiglenesen tartózkodnak benne, előbb utóbb kikerülnek belőle, és mások 
veszik át a helyüket.  

 

23. ábra 
A Tejútrendszer centrumától különböző távolságban, egyforma pályamenti sebességgel keringő  

A, B, C és D csillagok által kijelölt mintázat alakulása az A csillag 1 keringése után (középső kép),  
majd 2 keringése után (jobb szélső kép).  

A (b) és (c) képek összehasonlításával szembetűnő  
a már 1 rotáció után is drasztikusan besűrűsödő spirál  

 

Hegedüs Tibor 

                                                           
1 Tudvalévőleg Napunk is 4,5 milliárd éves, azaz már vagy 18 keringést élt meg létrejötte óta.  


