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Miért fontos a Naprendszer kisebb égitestjeinek 
megismerése? Elsõsorban azért, mert a Nap-
rendszer õstörténete tanulmányozásuk által 
ismerhetõ meg, hiszen bolygórendszerünk 
kialakulásának és fejlõdésének alapvetõ fo-
lyamatairól hoznak hírt ezek az égitestek. Kü-
lönösen fontosak az ún. primitív kis égitestek 
(üstökösmagok, Kuiper-övbeli objektumok, 
kentaurok és bizonyos típusú kisbolygók), 
amelyek nagyrészt még érintetlenül õrzik 
a képzõdésükkor az õsi Naprendszerben 
végbement fizikai és kémiai folyamatok 
lenyomatát.

Az üstökösök és kisbolygók mozgásának 
égi mechanikáját, valamint fizikai és kémiai 
tulajdonságaikat is meg kell ismerni, hiszen 
akár a földi evolúcióra is közvetlen hatást 
tudnak kifejteni. Az ütközési, becsapódási 
kozmikus katasztrófáknak nagy a jelentõségük 
a Naprendszer égitestjeinek életében, mind 
a kisebb égitestek (kisbolygók, üstökösök), 
mind a nagybolygók és holdjaik fejlõ-
déstörténetében (lásd Illés Erzsébet cikkét).

4,6 milliárd évvel ezelõtt bizonyos kisebb 
égitestek szállították a formálódó nagyboly-
gók belsejébe és felszínére a víztartalmú 
anyagot, illetve egyes elképzelések szerint 
az élet kialakulásához szükséges fontos mo-
lekulákat is. A Naprendszer kialakulása után 
kozmikus idõskálán csak viszonylag rövid 
ideig tartott a gyakori becsapódások korsza-
ka. Ez hamar lecsengett, mert nagyon lecsök-
kent a bolygórendszer kialakulását kísérõ 
törmelékanyag mennyisége. A késõbbi, rit-
kább ütközések termékei, illetve a Naprend- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
szer külsõ térségeiben „elraktározott” ki-
sebb égitestek képezik ma a potenciálisan 
a nagybolygókkal vagy egymással ütközõ 
kis égitesteket. Éppen tíz esztendeje történt, 
hogy a Shoemaker-Levy 9 üstökös darabjai 
a Jupiterbe ütköztek. Ez az esemény is jelzi a 
kis égitestek kutatásának fontosságát.

Az ütközéseknek tehát az építésben és 
a rombolásban egyaránt fontos szerepük 
van. A Föld geológiai múltjában bekövetke-
zett katasztrofális mértékû kozmikus 
becsapódási eseményeknek többször is 
globális hatása volt a földi élõvilág evolú-
ciójára. Ilyen volt a kréta-harmadidõszak 
határon (kb. 65 millió évvel ezelõtt) a di-
noszauruszok kipusztulása és az emlõsök 
elterjedése. A nagyobb méretû kozmikus 
testek becsapódásának veszélye ma is és a 
jövõben is fennáll, de ennek valószínûsége 
nagyon kicsi, bár bekövetkezése regionális, 
kontinentális vagy globális katasztrófával 
fenyeget. Fontos itt megjegyeznünk, hogy 
nincs olyan ismert égitest, amely a Földdel 
ütközne a jövõben.

A kisbolygók, üstökösök közvetlen 
közelébe indított és a jövõben indítandó 
ûrszondák programjának megtervezéséhez 
is ismerni kell a célobjektumokat, elõzetes 
vizsgálatokat kell végezni, adatokat gyûjteni, 
modellszámításokat készíteni. Ilyenre volt 
példa a magyar részvétellel megvalósult 
VEGA ûrprogram esetében (1986-ban a 
Halley-üstökös magjáról készített a két VEGA 
szonda felvételeket, ezek voltak az elsõ kö-
zelképek egy üstökösrõl).

üsTökösök és kisbolygók
Tóth Imre

tudományos munkatárs, MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete
tothi@konkoly.hu
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Üstökösök és paradigmaváltások

A közelmúltig az üstökösöket keringési ide-
jük alapján osztották fel: a kétszáz évnél rövi-
debb keringési idejûek a rövid periódusúak, 
az ennél hosszabb keringési idejûek pedig 
a hosszú periódusúak, amihez még hozzá 
lehet venni a dinamikailag „új” üstökösöket, 
amelyek a keletkezésük és a nagybolygók 
által egykoron történt kiszórásuk után 
most elõször tértek vissza a Naprendszer 
külsõ vidékeirõl a belsõ régiókba. A rövid 
periódusúakon belül a húsz évnél rövidebb 
keringési idejûek a Jupiter-család üstökösei, 
a húsz és kétszáz év közöttiek pedig a Halley-
típusúak. A keringési idõn alapuló felosztás 
nyilvánvalóan eléggé önkényes, ezért a leg-
utóbbi években az égi mechanika mélyebb 
összefüggésein (a Nap-Jupiter-üstökös korlá-
tozott háromtestprobléma Tisserand-paraméte-
rén) alapuló osztályozás kezd elterjedni. Eszerint 
vannak ekliptikai üstökösök: a Jupiter-család 
üstökösei és a Naprendszer belsõ térségeibe 
is ellátogató 2P/Encke-üstökös, a hozzá 
hasonló objektumok csoportjával együtt. A 
többiek a közel-izotrop pályaeloszlású üstö-
kösök. Ez a csoport is két komponensbõl áll: 
az Oort-felhõbõl elõször beljebb kerülõkbõl, 
valamint az ismert Halley-típusúakból.

Az üstökösöknek két nagy forrásvidékük, 
rezervoárjuk van a Naprendszerben. Az 
egyik egy gömbszimmetrikus térrész, amely 
néhány tízezer csillagászati egység1  távol-
ságnál kezdõdik és a Naptól mintegy 1-1,5 
fényévig terjed, addig a határig, ameddig a 
Nap gravitációs hatása dominál. Ez az Oort-
féle üstökösfelhõ, amely a becslések szerint 
billiónyi kis jeges-poros üstökösmagot tar-
talmaz. Az Oort-felhõ a közel-izotrop pálya-
eloszlású üstökösök forrása (1. ábra).

Vannak nem üstökösszerû kis égitestek is 
az Oort-felhõben: kisbolygók (aszteroidák). 
Ezek, amikor bekerülnek a Naprendszer 

belsõ térségeibe, az üstökösökére emlé-
keztetõ elnyújtott ellipszis pályán mozognak, 
de nem mutatnak sem kómát, sem csóvát. 
Egy részük igazi, kõzetszerû (nem poros jég) 
aszteroida, amelyek még a bolygórendszer 
kialakulása idején szóródhattak ki a belsõ 
régiókból az Oort-felhõbe. Akad köztük 
azonban hosszú ideig aszteroidaszerû, kóma 
nélküli objektum, amely a Naphoz közeli 
pályaszakaszon üstökösszerû aktivitást mutat. 
Pályájuk alapján az ilyen objektum neve da-
mokloid, az 5335 Damocles kisbolygó után.

Az ekliptikai üstökösök forrásvidéke a 
Neptunusz bolygó pályáján túli (transznep-
tun) övezet, amelynek része a Kuiper-öv 
(lásd lentebb). A régi paradigma szerint az 
Oort-felhõ üstökösei a Naprendszer belsõ 
térségeibe kerülve az óriásbolygók (fõleg 
a Jupiter) gravitációs perturbáló hatására 
vagy kiszóródtak a Naprendszerbõl, vagy 

 1 A Nap–Föld középtávolság, kb. 149,6 millió km, a 
továbbiakban csillagászati egység (CsE).

1. ábra • A Naprendszer határát kijelölõ Oort-
féle üstökösfelhõ kb. 1-1,5 fényév távolságra 
terjed ki gömbszimmetrikusan. Az ábra síkja a 
földpálya síkja, és ebbe a síkba vetítve a legkö-
zelebbi csillagok is fel vannak tüntetve a minte-
gy 10 × 10 fényév kiterjedésû térrészben. A Plútó 
közepes naptávolsága csak a milliméter tört 
része ezen az ábrán. A z koordináta fényévben 
azt jelzi, hogy a csillag a sík felett (+) vagy alatt 
van (-). A nyíl a tavaszpont irányát mutatja.
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pedig rövid keringési idejû és az ekliptika 
síkjához közeli pályára térültek el, és ezek 
lettek az ekliptikai üstökösök. Ez a folyamat 
nem elég hatékony, és nem magyarázza meg 
a sok ekliptikai üstököst, tehát más forrást 
kell feltételezni az ekliptikai üstökösök folya-
matos utánpótlására. Az új paradigma szerint 
a forrásvidék a transzneptun övezet.

Az Oort-felhõre a Tejútrendszer általá-
nos gravitációs tere árapályhatást fejt ki, a 
közelébe került csillagközi anyag – gáz- és 
porfelhõk –, valamint egyes közeli csillagok 
fejtenek ki gravitációs zavaró hatást. A Nap 
és más csillagok a tejútrendszerbeli mozgá-
suk során egymás közelébe kerülhetnek. A 
Hipparcos asztrometriai mesterséges hold 
mérései szerint a Gliese 710 jelû törpe csillag 
10 millió éven belül a Naprendszer közelébe, 
kb. három fényévnyire kerülhet. Ma a Nap-
rendszerhez legközelebbi csillag az Alfa Cen-
tauri kísérõje, a 4,3 fényévre levõ Proxima 
Centauri (1. ábra).

Az üstökösök kutatásának alapkérdései: 
milyen az üstökös magja (mérete, alakja, 
forgása, színe, albedója), milyen a felszíni és 
belsõ szerkezete, mibõl van, hol és hogyan 
keletkezett? A mai elméletek szerint a Nap-
rendszer õsködének primitív, jeges poranya-
gából kialakult üstökösmag-alkotó elemek 
mintegy 70-100 méter méretûek lehettek: 
ezek a kometezimálok vagy üstökösmag-
kezdemények. Nem tudjuk azonban, hogy 
ezen építõelemeknek milyen a finomszer-
kezetük, de a szubkilométerestõl legfeljebb 
néhányszor tíz kilométeresig terjedõ méretû 
üstökösmagok kis átlagsûrûsége porózus, 
üreges belsõ szerkezetre utal. A Hubble-ûr-
távcsõvel egy nemzetközi munkacsoportban 
folytatott vizsgálataim szerint az ekliptikai 
üstökösök legtöbbje szubkilométeres méretû. 
A C/1999 S4 (LINEAR) üstökös magja teljes 
szétesésének megfigyelése is alátámasztja 
azt, hogy a mag építõelemei legfeljebb tíz 
és száz méter közöttiek (Weaver et al., 2001). 
A magok méreteloszlásának ismerete nélkül 

az Oort-felhõ tömegére vonatkozó becslés 
sem lehetséges. Az üstökösmagok eredetüktõl 
függetlenül bárhol széteshetnek, és poros, 
meteoritikus anyag marad vissza szétszórva 
pályájuk mentén. Ma még nem tudjuk, mi-
lyen folyamatok vezetnek az üstökösmagok 
széteséséhez, de törékeny, laza szerkezetük 
megkönnyíti feldarabolódásukat. Az ideális 
vizsgálati módszer, ha ûrszondát küldünk 
az üstököshöz, lehetõleg minél közelebb a 
maghoz, esetleg a felszínére. Eddig három 
üstökös magjáról készültek közeli képek in situ 
ûrszondák segítségével: 1P/Halley (VEGA 
1 és 2; Giotto, 1986), 19P/Borrelly (Deep 
Space 1, 2001), 81P/Wild 2 (Stardust, 2004) 
(2–3. ábrák).

Földi megfigyelések és ûrszondák ered-
ményei alapján az üstökösmagok a Nap-
rendszer legsötétebb égitestjei: igen alacsony 
(kb. 4 %) a felületük fényvisszaverõ képes-
sége. A kisebb-nagyobb építõblokkokból 
összetevõdõ mag felülete csak kis, lokalizált 
területeken mutat aktivitást, bocsát ki gáz- és 
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2. ábra • A 19P/Borrelly üstökös magjáról 
a NASA Deep Space 1 (DS1) ûrszondája által 
készített legközelebbi kép (2001. szept. 22.). A 
Hubble-ûrtávcsõvel 1994-ben készült megfi-
gyelések alapján meghatározott méret és alak 
összehasonlítása a DS1 által meghatározott 

adatokkal kitûnõ egyezést mutat.
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poranyagot, de vannak olyan üstökösmagok 
is, amelyeknek szinte az egész felületük aktív. 
Az ûrszondák közelfelvételein megfigyelhetõ 
gáz- és porkiáramlások, kilövellések a régi 
paradigma szerint a mag felületének jól loka-
lizálható és kis kiterjedésû aktív területeirõl 
indulnak ki. A legújabb hidrodinamikai vizs-
gálatok (a Jean-Francois Crifo, Szegõ Károly 
és A.V. Rodionov által kifejlesztett modell) 
szerint azonban a jetek nem a felszíni inhomo-
genitások, aktív területek következményei, 
hanem alapvetõen a mag felszínének topo-
gráfiájával összefüggõek. A jet-aktivitás a 
maghoz közeli kómában tulajdonképpen 
hidrodinamikai effektusok következménye.

Az üstökös kómájának, gáz- és porcsó-
vájának kialakításában a Nap elektromág-
neses sugárzásain kívül a napszélplazmával 
való kölcsönhatásoknak is alapvetõ a szere-
pük. A Hyakutake (C/1996 B2) és a Hale-
Bopp (C/1995 O1) esetében pedig még az 
üstökösök röntgensugárzását is felfedezték. 
Több elképzelés is van arról, hogy milyen 
fizikai mechanizmus vált ki röntgensugárzást 
a Nap felõli oldalon a külsõ kómában, de a 
folyamatok részleteinek tisztázásához még 
sok megfigyelés szükséges.

Bõvülõ leltár: kentaurok és Kuiper-öv

A kentaurok alapján az olvasó azt gondol-
hatná, hogy egy mitológiai (esetleg etológiai) 
tanulmány következik most, de nem errõl 
van szó, hanem Naprendszerünk létezõ 
égitestjeirõl, amelyek ellipszispályájának fél 
nagytengelye 5,2-30 CsE (a Jupiter és a Nep-
tunusz) közötti.

A külsõ Naprendszer kisbolygóinak törté-
nete 1977-ben kezdõdött. Charles T. Kowal 
a kaliforniai Palomar-hegyi 1,22 méteres 
Schmidt-teleszkóppal készített felvételen az 
égen egy nagyon lassan mozgó, halvány ob-
jektumot fedezett fel. Az 1977 UB ideiglenes 
jelölésû test pályája olyan ellipszis, amelynek 
napközelpontja a Szaturnusz pályáján kissé 
belül van, és naptávolban majdnem eléri az 
Uránusz pályájának távolságát. Keringési 
ideje a Nap körül ötvenegy év, pályahajlása 
az ekliptika síkjához közepes (6,9 fok). A 
pontos pálya meghatározása után a felfede-
zõ elnevezhette a kisbolygót. Feltételezve, 
hogy több ilyen objektumnak lehet még a 
Szaturnusz és Uránusz pályái közötti hipo-
tetikus kisbolygóövben, Kowal a legjobb 
reputációjú, nyugodt kentaurról, Chironról 
nevezte el az égitestet. Igen találóan, hiszen 
Chiron a mitológia szerint Szaturnusz fia és 
Uránusz unokája volt, egyben azt is sugallva, 
hogy e külsõ kisbolygóöv késõbb felfedezen-
dõ tagjait ugyancsak kentaurokról nevezzék 
el (4. ábra).

A Chiron 8:5 arányú középmozgás-rezo-
nanciában van a Szaturnusszal, vagyis amíg 
a Szaturnusz nyolc teljes keringést végez 
a Nap körül, addig a Chiron pontosan öt 
keringést tesz meg. A Chiron mozgását a 
Szaturnusz és az Uránusz gravitációs hatása 
erõsen zavarja (perturbálja), hasonlóan, mint 
az abban a zónában tartózkodó periodikus 
üstökösökét is. Több százmillió évre az 
idõben vissza és elõre kiszámítva a Chiron 
pályáját abban kaotikus viselkedést, illetve 
instabilitást mutattak ki.

3. ábra • A NASA Stardust ûrszondája által készített 
kép mintegy 240 km távolságból a 81P/Wild-2 
üstökös magjáról 2004. január 2-án. A mag ef-
fektív átmérõje mintegy öt kilométer. A magon 
jól kivehetõk a bemélyedések, üregek, nem becsa-
pódási eredetû kráterszerû képzõdmények, illetve 
becsapódási kráterek, kiemelkedések (bal oldali 
ábra). Egy túlexponált képen (jobb oldalon) any-

agkiáramlások látszanak a mag felszínérõl.
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A Chiron felfedezése után közel tizennégy 
évig nem találtak újabb kentaurt. A csillagásza-ti 
CCD-detektorok elterjedésével lehetõvé vált 
az ilyen halvány objektumok felfedezése. 
Ma már mintegy ötven kentaurt ismerünk, 
de csak a legfényesebbek fizikai tulajdonsá-
gaival kapcsolatban vannak mérések. A Ha-
waii-szigeteken levõ nagy teleszkópokkal az 
ekliptika mentén végrehajtott keresõprogra-
mok eredményei alapján a 75 km-nél 
nagyobb átmérõjû kentaurok száma 2600 
lehet, míg 1 km-nél nagyobb kentaurból 
akár tízmillió is. Úgy becsülik, hogy a mai 
(4,6 milliárd évvel a Naprendszer kialakulá-
sa utáni) kentaur-zónában kb. egy tízezred 
földtömegnyi anyag van jelen kisbolygók 
formájában.

1988-ban a Chiron fényességében az el-
nyújtott alakú test tengely körüli forgásából 
adódó szabályos fényváltozására rakódó 
erõs idõbeli fluktuációkat találtak. Az üstökös-
aktivitásra utaló fényességváltozás mellett 
még kómát is megfigyeltek az égitest körül. 
Ekkor a 2060 Chiron aszteroida a 95P/Chi-
ron üstökös besorolást is megkapta. Tehát 
valóban egy különleges objektumról van szó 
– igazi kentaur! Más üstökösök és kentaurok 
is mutatnak kómaaktivitást nagy heliocentri-
kus távolságban. A Naptól 10-12 CsE-re nem 
várható, hogy a vízjég szublimációja okozna 
ilyen aktivitást, hiszen a vízjég szublimációs 
határa kb. 2,8 CsE. A kis primitív égitestek 
nagy naptávolságban bekövetkezõ üstökös-
aktivitásának oka még nincs tisztázva.

Alighogy Clyde W. Tombaugh kitartó 
keresés után 1930-ban megtalálta a Neptu-
nuszon túl keringõ kilencedik bolygót, a 
Plútót, Frederick C. Leonard tudományos 
alapon felvetette, hogy épp a Plútó lehet a 
Neptunusz pályáján túl keringõ objektumok 
sokaságának elsõ képviselõje. Mivel az eklip-
tikai üstökösök eredete magyarázatra várt, 
többen is foglalkoztak a Neptunuszon túli 
objektumok létezésével. Kenneth Essex Ed-
geworth, ír arisztokrata, aki matematikával és 

csillagászattal is behatóan foglalkozott, 1943-
ban, majd 1949-ben részletesen kifejtette, 
hogy az ekliptikai (vagy ahogy még akkor 
nevezték: rövid keringési idejû) üstökösök 
forrásvidéke a Plútó pályáján túli, az ekliptika 
síkjához közeli hipotetikus üstökös-zóna. A 
holland-amerikai Gerard P. Kuiper pedig 
1951-ben kis égitestek Plútón túli gyûrûjérõl 
írt. Az 1992 QB1 transzneptun objektum 
felfedezésével megtalálták az addig csak 
feltételezett Kuiper-öv elsõ objektumát. A 
Leonard-Edgeworth-Kuiper-öv helyett 
röviden Kuiper-övnek nevezett tartomány 
objektumaira Kuiper-övbeli objektumok-
ként (KBO) hivatkoznak, de transzneptun 
objektumoknak (TNO) is nevezik õket. A 
megfigyelési technika fejlõdése következté-
ben, a keresõprogramok jóvoltából ma már 
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4. ábra • A külsõ Naprendszer 200 CsE × 200 
CsE területû tartománya: az eddig felfedezett 
kentaurok és Kuiper-övi objektumok helyzete 
a földpálya síkjába vetítve (2004. március 1-én 0 
óra világidõre). A bolygópályák vékony folytonos 
vonalak a Szaturnusztól a Plútóig feltüntetve. Az 
1999 TL66 SDO (vastag vonallal rajzolt elnyújtott 
ellipszis) pályája messze a Neptunuszon túli régió-
ba nyúlik, a Chiron kentaur pályája (kisebb, vastag 
vonallal rajzolt ellipszis) a Szaturnusz és Uránusz 
pályái között húzódik. A belsõ Naprendszerben 
a kisbolygóövezet és a többi nagybolygó pályái 

csak kis foltként látszanak ezen a skálán.
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több mint 750 KBO-t ismerünk (4. ábra).
Az elsõ KBO-k felfedezése után kiderült, 

hogy ezek az objektumok égi mechanikai 
alapon két nagy dinamikai csoportba sorol-
hatók aszerint, hogy középmozgás-rezonan-
ciában vannak-e a Neptunusszal vagy sem, 
azaz a Neptunusz és a KBO keringési idejé-
nek aránya két kis egész szám hányadosa-e. 
Eszerint vannak rezonáns és klasszikus (nem 
rezonáns) KBO-k. Az 1992 QB1 a klasszikus 
KBO-k csoportjába tartozik, amelyeket cube-
wano-nak is neveznek a QB1 Object angol 
kiejtése alapján. Nem tartoznak egyik közép-
mozgás-rezonanciához sem, a pályájuk fél 
nagytengelye 42-47 CsE között van, excent-
ricitásuk kicsi, perihéliumtávolságuk na-
gyobb, mint 35 CsE. A transzneptun objektu-
mok kb. kétharmada klasszikus KBO.

Az égi mechanika szerint a rezonáns 
KBO-k excentricitása és pályahajlása nagy 
is lehet, több rezonáns KBO-pálya metszheti 
a Neptunusz pályáját. A legnépesebb rezo-
náns KBO-csoport a 3:2 rezonanciában levõ, 
amely mintegy 39,4 CsE középtávolságú 
pályán kering (amíg a Neptunusz háromszor, 
addig a KBO kétszer kerüli meg a Napot). 
Ilyen rezonáns objektum a nagybolygók 
közé sorolt Plútó is, ezért a 3:2 rezonáns KBO-
kat plutinóknak nevezték el. A plutinók egy 
részének (a Plútónak is) napközelpontja 30 
CsE-nél közelebb van a Naphoz, azaz metszi 
a Neptunusz pályáját, de a KBO és a Neptu-
nusz sohasem kerülhet egymás közelébe, 
mert ez a rezonanciatípus mindig távol tartja 
a két objektumot egymástól. Azonban a 
Naprendszer kora alatt nem minden plutinó 
pályája marad stabil, ugyanis a pálya excentri-
citásától függõen elhagyhatják a 3:2 rezonan-
ciát. A becslések szerint a KBO-k legfeljebb 
25 %-a plutinó, és mintegy 1500 plutinó lehet 
100 km-nél nagyobb átmérõjû.

1996-ban a transzneptun régió újabb 
meglepetéssel szolgált. Olyan transzneptun 
objektumot fedeztek fel, amely nagyon el-
nyújtott alakú ellipszis pályán kering a Nap 

körül. Éppen azért fedezhették fel, mert a 
pályáján a napközelpont közelében tartóz-
kodott. Az 1996 TL66 ideiglenes jelölésû 
objektum 788 év alatt kerüli meg a Napot, 
és naptávolban 130 CsE-re kerül tõle, azaz a 
klasszikus Kuiper-övön túl fordul vissza (4. 
ábra). Azóta már több tucat ilyen, elnyújtott 
ellipszis pályán keringõ objektumot fedez-
tek fel, amelyek pályasíkja nagy szöget zár 
be az ekliptikával, napközelben pedig egé-
szen a Szaturnusz pályájáig kerülhetnek, a 
kentaurok régiójába. Ezek a szórt (Kuiper-) 
korongbeli objektumok (Scattered Kuiper 
Disk Objects – SDO), megkülönböztetésül 
a többi, klasszikus és rezonáns KBO-tól. Az 
SDO-k léte azt is jelenti, hogy a Kuiper-öv 
nem ér véget éles határral 50 CsE körül, leg-
feljebb csak az ekliptikához közeli részén csök-
ken le az anyagsûrûség annyira, hogy valamiféle 

„határról” lehet beszélni. Sõt laza kapcsolat lehet a 
Kuiper-öv és a belsõ Oort-felhõ között: az SDO-k 
átjárják mindkét régiót.

A 100 km-nél nagyobb átmérõjû SDO-k 
száma harmincezer lehet, ami összemérhetõ a 
klasszikus KBO-k becsült számával. Az egyes 
transzneptun objektumok dinamikai csoportja-
inak számaránya a becslések szerint: klasszikus 
: SDO : plutinó : rezonáns = 1,0 :0,8: 0,4 : 0,07. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a különbözõ al-
rendszerek tagjai között a kölcsönhatás (például 
ütközés, összeállás) elhanyagolható a korábban 
gyakoribb ütközések idején is, ezért nem vár-
ható, hogy „kevert” eredetû kometezimálokból 
álljon egy KBO vagy bármilyen üstökösmag. 
Az építõelemek csak egy adott alrendszerbõl 
kerülhetnek ki.

Kettõs kisbolygók, kettõs KBO-k

A kettõs rendszerek komponenseinek a 
közös tömegközéppont körüli mozgásából 
a komponensek tömegére, méretük isme-
retében pedig a testek közepes sûrûségére, 
anyagi összetételére, kialakulásuk és fej-
lõdésük körülményeire is lehet következ-
tetni.
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Az elsõ kisbolygó melletti holdat, a fõ asz-
teroidaövbeli 243 Ida körül keringõ, 2 km-es 
Dactylt a Galileo ûrszonda felvételein fedezték 
fel az Ida 1993-as megközelítése során. Földi, 
adaptív optikájú teleszkóppal fedezték fel 
a 45 Eugenia holdját 1999-ben. E fontos 
felfedezések további több száz aszteroida 
szisztematikus átvizsgálására ösztönözték 
a kutatókat. Azóta több fõ aszteroidaövbeli, 
illetve földközeli kisbolygóról mutatták ki, 
hogy kettõs.

Az elsõ kettõs KBO-t 2001-ben fedezték 
fel. Ma már tizenegy kettõs KBO-ról van tudo-
másunk, tehát az ismert 750 TNO legalább 1 
%-a kettõs rendszert alkot, de akár 10 %-uk 
is kettõs lehet. Keresésük nagy mûszerekkel 
ma is folytatódik, és a felfedezettek pályájá-
nak meghatározása is folyamatban van. Fon-
tos lenne a kentaurok közt is kettõs rendsze-
reket találni, hiszen azok vizsgálata kialaku-
lásuk, fejlõdésük körülményeirõl, illetve az 
üstökösmagokkal való hasonlóságukról és 
különbözõségükrõl adhat információt.

A Kuiper-öv: idõs csillagkörüli korong

A Kuiper-övet gyakran hasonlítják a fiatal 
csillagok körül megfigyelt porkorongokhoz. 
A csillagászati idõskálán mérve fiatal, néhány 
százmillió éves csillagokat (β Pictoris, Vega, 
HR 4796A, GG Tauri, valamint az idõsebb ε 
Eridani) kb. 100 CsE sugarú porkorong veszi 
körül. Ez a méret nagyjából akkora, mint a 
Kuiper-öv kiterjedése Naprendszerünkben. 
A Kuiper-övben a Voyager 1 és 2 ûrszondák 
detektorai valóban kimutatták a por jelenlétét 
a Naptól 30-50 CsE naptávolságban. Az ott 
lévõ por eredetének legvalószínûbb forrása-
ként a Kuiper-öv objektumait gondolják. A 
kimutatott por léte és kis mennyisége alapján 
a mai Kuiper-öv idõs cirkumsztelláris korong-
nak tekinthetõ. Azonban ma még keveset 
tudunk a csillagkörüli korongok fejlõdésérõl; 
arról, hogy a Kuiper-öv hogyan illeszkedik 
egy ilyen evolúciós sémába, és hogy szük-
ségszerû-e minden csillagkörüli korongban 

kisebb-nagyobb testek összeállása kisboly-
gókká vagy Plútó méretû nagybolygókká.

A Naprendszer és más csillagok Kuiper-
öveinek tanulmányozása fontos az össze-
hasonlító kozmogóniai vizsgálatok szem-
pontjából: választ kaphatunk például arra, 
hogy mi a közös vagy eltérõ a bolygórend-
szerek kialakulásában, különösen a Naphoz 
hasonló csillagok esetében. A Kuiper-öv 
a Naprendszer „elsõ napjaiban” végbement 
dinamikai folyamatok (nagybolygók migrációs 
mozgása és tisztítási fázis) lenyomatát õrzi, vala-
mint az õsköd külsõ vidékeinek fizikai és kémiai 
viszonyait is. A Kuiper-öv mindenképp a Nap 
körüli akkréciós korong ma megfigyelhetõ 
reliktuma, régi idõk tanúja.

A Naprendszer klasszikus Kuiper-öveze-
tének mintegy 50 CsE naptávolságú kiterje-
dése túl kicsi a más csillagoknál megfigyelt 
néhány 100 CsE kiterjedésû csillagkörüli 
korongokéhoz képest. Lehetséges-e, hogy a 
mi Naprendszerünk Kuiper-övezete is eléri 

Tóth Imre • Üstökösök és kisbolygók

5. ábra • A belsõ Naprendszer 6 CsE × 6 CsE 
területû része a földpálya síkjába vetítve (2004. 
március 1-jén 0 óra világidõre). A bolygópályák 
vékony folytonos vonalak a Merkúrtól a Jupite-
rig. A nagy gyûrû alakú folt a Mars és a Jupiter 
pályái között a fõ kisbolygóövezet. A Jupiter tró-
jai kisbolygói a Jupiter pályája mentén a bolygó 

elõtt és mögött 60 fokra levõ csoportok.
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vagy meghaladja a 100 CsE kiterjedést? Ennek 
eldöntésére minél távolabbi objektumokat 
kellene találni a mi klasszikus Kuiper-öve-
zetünkben (az elnyújtott ellipszispályákon 
keringõ SDO-kat nem számítva). Ezek az 
objektumok nagyon halványak a jelenlegi 
megfigyelõeszközeink számára, de a terve-
zett új földi bázisú és ûrteleszkópok felfedez-
hetnek ilyen égitesteket, ha léteznek.

Trójai kisbolygók

A Nap-nagybolygó-kisbolygó égi mechani-
kai háromtest-probléma alapján az 1:1 kö-
zépmozgás-rezonancia speciális esetét való-
sítják meg a Jupiterhez, a Marshoz, valamint 
a Neptunuszhoz tartozó trójai kisbolygók.2  
Különleges az eddig felfedezett egyetlen 
Neptunusz-trójai, a 2001 QR322, amely az L4 
Lagrange-ponthoz tartozik (5. ábra).

A Jupiter trójai kisbolygóinak legtöbbje 
kialakulásuk óta stabil pályán mozog az L4 és 
L5 Lagrange-pontok körül, így a korai Nap-
rendszernek a Jupiter-pálya körüli anyagát 
konzerválták belsejükben. Évmilliók alatt 
kismértékû kiszóródás és befogódás is lehet 
a trójai pályákról és oda. A Jupiter trójai kis-
bolygói mozgásának elméleti vizsgálatában 
az ELTE TTK Csillagászati Tanszékén Érdi 
Bálint és az általa létrehozott égi mechanikai 
iskola kimagasló eredményeket ért el. A Mars 
esetében eddig hét kisbolygóról gyanítjuk, 
hogy trójai pályán mozognak. Az elsõnek 
felfedezett ilyen aszteroida az 5261 Eureka. 

Fizikai tulajdonságaikról ma még csak ke-
veset tudunk. Színképük alapján különféle 
eredetû objektumok, amelyek máshonnan 
kerültek arra a pályára.

A Földhöz több koorbitális mozgású kis-
bolygó is tartozik, de ezek nem klasszikus 
trójaiak. A koorbitális pályák nagyon fonto-
sak, mert az ezeken mozgó kis égitestek 
elkerülik abba a nagybolygóba való ütközést, 
amellyel együtt mozognak.

A fõ kisbolygóöv és a belsõ Naprendszer

Több mint kétszáz éve bizonyosodott be, 
hogy a Mars és Jupiter pályája között is 
vannak égitestek, jóllehet nem egy hiányzó 
nagybolygóról van szó, amint azt a Titius-
Bode-szabály alapján sejtették (5. ábra). 
Program is indult az ismeretlen bolygó 
megkeresésére, de kiderült, hogy nem 
egy nagybolygó van ott, hanem sok apró 
égitestbõl álló kisbolygóövezet. E fõ kis-
bolygóövben a Naphoz mintegy 2,8 CsE-nél 
közelebbi tartományban fõleg a kõzetanyag 
dominál, a külsõ részek felé pedig illékony 
komponensek (gázok jegei) is jelen lehetnek az 
aszteroidák belsejében, kötött formában.

A különbözõ középmozgás- és szekuláris 
rezonanciáknak nagy a szerepe a kisbolygó-
övezet objektumainak pályabeli fejlõdésé-
ben, és emiatt a felszínük alakulásában is. 
A kisbolygóövben zónákban, családokban 
találhatók a stabil pályán mozgó objektu-
mok. E családok legtöbbje egy-egy nagyobb 
aszteroida szétesésének törmelékanyaga. 
Speciális rezonanciák, illetve kaotikus diffú-
zió által a fõöv kisbolygói a Marsét metszõ 
pályára térnek át, majd onnan a Naprendszer 
belsõ térségei felé veszik útjukat. A kisbolygó 
(nem üstökös) eredetû, földközeli objektu-
mok nagy része, valamint a fõövbeli kisboly-
góktól eredõ meteoritikus anyag is ilyen úton 
került a Föld közelébe. 1998 óta több olyan 
kisbolygót is felfedeztek, amelyek pályája 
teljes egészében a földpályán belül van. A 
Naprendszer belsõ térségeiben mozgó kis 

 2 Az égi mechanikai háromtest-problémának öt 
olyan megoldása van, amelyben a tömegpontok 
közti távolságok aránya állandó, vagyis a rendszer 
konfigurációja a mozgás során mindig önmagához 
hasonló marad. Ebbõl háromban a három test egy 
egyenes mentén (a kis test az L1, L2, L3 Lagrange-
pontokban) helyezkedik el, két további megoldásban 
a három tömegpont egy-egy egyenlõ oldalú három-
szög csúcsát alkotja. Az L4 és L5 Lagrange-pontokban 

– itt találhatók az ún. trójai kisbolygók is – a kis test 
(a Nap-nagybolygó-harmadik test rendszerben) a 
bolygó pályája mentén 60 fokkal a bolygó elõtt, il-
letve mögött kering a Nap körül. A Lagrange-pontokra 

librációs pontokként is hivatkoznak.
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objektumok nagy része kaotikusan mozog, 
jó részük idõvel a Napba zuhan.

A földközeli aszteroida illetve üstökös 
eredetû objektumok (NEO-k) közül ma már 
több mint hétszázat ismerünk, de több ezer 
lehet még. A NEO populáció 10-15 %-a lehet 
üstökös eredetû, fõleg a Jupiter-családba 
tartozó (ekliptikai) üstökös vagy inaktív 
üstökösmag. A kilométeres méretû teljes 
NEO populációnak mintegy 2 %-a lehet 
aktív vagy alvó üstökösmag. A becslések 
szerint átlagosan 64 ezer évenként ütközik 
a Földdel egy NEO ezer megatonna TNT 
egyenértékû energiával. Ma már a földközeli 
objektumok belsõ fizikai tulajdonságainak 
megismerésével foglalkoznak, illetve e célra 
alkalmas módszereket fejlesztenek ki. Ezek 
az ismeretek a kisebb égitestek Földdel 
való ütközésének elkerülésére, a pusztítás 
mértékének csökkentésére kidolgozandó 
eljárásokhoz, alkalmazandó technikai 
megoldásokhoz is szükségesek.

Megfigyelések földi és ûrteleszkópokkal, 
ûrszondákkal

Több hatékony, professzionális keresõprog-
ram szolgál a kis égitestek felfedezésére és 
nyomon követésére: Catalina Sky Survey, 
LINEAR (Lincoln Laboratory Near-Earth 
Asteroid Research), LONEOS (Lowell Obser-
vatory Near-Earth Object Survey), NEAT 
(Near-Asteroid Tracking System), POSS (Pa-
lomar Oschin Schmidt Sky Survey), Spacewatch. 
A tervezett 8,4 m-es LSST (Large Synoptic 
Survey Telescope) felfedezné a háromszáz 
méteresnél nagyobb mintegy 10 ezer NEO-t, 
majd követné is a felfedezett objektumokat 
a pontos pályameghatározás céljából. Olyan 
mikroszatellita megépítését is tervezik, amel-
lyel lehetõvé válik a földközeli kisbolygók és 
üstökösök felfedezése, követése és fizikai 
tulajdonságaik (fényesség, színkép, klas-
szifikáció, méret stb.) meghatározása. Több 
ûrszonda is elhaladt már egy-egy kiválasztott 
aszteroida közelében, közelképeket készítve 

róla, és az égitest egyéb fizikai paramétereit is 
megmérve. A következõ kisbolygók közelé-
ben repültek el eddig ûrszondák: 951 Gaspra 
és 243 Ida+Dactyl kettõs rendszer (Galileo), 
253 Mathilde, 433 Eros (keringés és leszállás 
a felszínére, NEAR), 9969 Braille (Deep Space 
1) és az 5535 Annefrank (Stardust).

A keresõprogramok tömeges felfedezé-
sei miatt az újonnan talált naprendszerbeli 
objektumok nagy részét egyszerûen nem 
gyõzik követni a felfedezésük után. Így nincs 
elég megfigyelési adat a pálya pontos meg-
határozásához, s emiatt elveszthetik az ob-
jektumot. A sok új felfedezésû objektumról 
azok fizikai-kémiai tulajdonságaira irányuló 
pontos megfigyelés (fotometria, színképek) 
sincs. Ráadásul a minél torzítatlanabb minta, 
a leltár teljessége céljából még több halvány 
objektumot kellene megfigyelni. A fenti hi-
ányosságok következtében bizonytalanság, 
néha konfúzió van az egyes objektumok 
dinamikai és fizikai klasszifikációjában, va-
lamint az egyes osztályok közötti evolúciós 
kapcsolat megalapozásában. Ezért is folyta-
tódnak a professzionális keresõprogramok.

Nagy (8-10 m) átmérõjû optikai teleszkó-
pokkal halvány objektumokról is készíthetõ 
színkép. A nagyon halvány távoli kentaurok 
és TNO-k esetleges gázaktivitása is kimutat-
ható. Az óriás teleszkóprendszerekkel vég-
zett interferometria szoros és halvány kettõs 
TNO és kentaur rendszerek felfedezését teszi 
lehetõvé. Adaptív optikával is több kettõs 
aszteroidát fedeztek már fel.

A jelenleg mûködõ keringõ csillagászati 
obszervatóriumok közül a szubmilliméteres 
tartományban megfigyeléseket végzõ svéd-
francia-kanadai-finn ODIN mesterséges 
hold fõleg a víz- és oxigénmolekulák szín-
képi jegyeit figyeli. Hasonló a NASA SWAS 
(Submillimeter Wave Astronomy Satellite) 
mesterséges holdjának tudományos kutatási 
célkitûzése is. A NASA infravörösben észlelõ 
Spitzer Ûrobszervatóriuma segítségével a 
testek méretének, albedójának és felszíni 

Tóth Imre • Üstökösök és kisbolygók
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kémiai összetételének meghatározása kiter-
jeszthetõ halvány objektumokra is.

A NASA 1999-ben indított Stardust 
ûrszondája már sikeresen teljesítette felada-
tát a 81P/Wild 2 üstökösnél, amellyel 2004. 
január 2-án találkozott, és átrepült annak 
kómáján, a magtól mintegy 240 km távol-
ságban. Speciális porcsapdáival az üstökös 
kómájában levõ poranyagból mintát gyûjtött 
be, amit laboratóriumi vizsgálatokra 2006-
ban visszahoz a Földre. Az üstökösanyag, a 
protoszoláris õsköd és a csillagközi anyag 
kapcsolatára, hasonlóságára és eltéréseire 
lehet majd következtetni a porminták elem-
zésével. Fedélzeti kamerájával hetvenkét 
képfelvételt készített az üstökös mintegy öt 
km méretû, de szabálytalan alakú magjá-
ról. A legnagyobb felbontású képeken jól 
kivehetõk a mag felszíni alakzatai, mélye-
dések, kráterszerû képzõdmények és jetek. 
A szonda 2000-ben és 2002-ben speciális 
porcsapdával a Naprendszerbe bekerült 
csillagközi eredetû port is gyûjtött.

Az ESA 2004. március 2-án indított Ro-
setta nevû üstökösszondája a tervek szerint 
a 67P/Churyumov–Gerasimenko üstököst 
fogja hosszú idõn keresztül részletesen 
tanulmányozni.

A NASA 2004. december 30-án indítandó 
Deep Impact (DI) ûrszondája a tervek szerint 
2005. július 4-én egy 370 kg tömegû, rézbõl 
készült testet fog kozmikus sebességgel a 

9P/Tempel-1 üstökös magjába irányítani, 
hogy tanulmányozhassa a testnek az üs-
tökösmagba való becsapódását és annak 
következményeit. A becsapódás nyomán 
várhatóan új aktivitási terület jön létre az 
üstökösmagon.

A japán-amerikai együttmûködésben 
megvalósuló Hayabusa (MUSES-C) szonda 
egy földközeli aszteroida környezetében 
helyszíni vizsgálatokat végez, szorosan meg-
közelítve a célobjektum felszínét, és onnan 
speciális eljárással talajmintát gyûjt be és hoz 
vissza a Földre. A Hayabusa 2003-ban indult 
útjára, és 2005. októberében ér a 25143 Ito-
kawa (1998 SF36) aszteroidához. A begyûjtött 
felszíni anyagmintával 2007 júniusában tér 
vissza a Földre.

Érdekes terv a NASA Gulliver ûrprogramja, 
amely a Mars Deimos holdjáról anyagmintának 
a Földre való visszahozását tûzte ki célul. A 
Deimos hold a feltételezések szerint a fõ aszte-
roidaöv külsõ peremérõl került a Mars közelébe, 
és a nagybolygó befogta azt. A Gulliver által 
egy külsõ aszteroida mintegy kilenc kg anyagát 
lehet majd megvizsgálni, és nem is kell nagyon 
messzire utazni érte.

Kulcsszavak: csillagászat, ûrfizika, Nap-
rendszer, égi mechanika, bolygóközi 
anyag, kisbolygó, üstökös, kentaur, Kui-
per-öv, transzneptun objektum, földközeli 
objektum
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