
meglátni a szépséget a betűk, bekezdések, oldalak formájában. Szeretném, ha a 
Kedves Olvasó legalább annyi örömöt találna írásos munkái külalakjának 
megtervezésében, a terv kivitelezésében, vagy egy kézbe vett szép kivitelű könyv 
esztétikai kisugárzásában, mint amennyit én kapok a betűk kecsességétől, a 
betűk, a bekezdések, és az oldalak összhangjától, a könyvek harmóniájától. 
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Bujdosó Gyöngyi 

Debrecen 

Új felfedezések Naprendszerünkben 
Az 1990-es években fedezték fel, hogy a Plútón túl is találhatók még a 

Naprendszerhez tartozó égitestek. Ezeket az ún. Kuiper zónában találjuk és 
cikkünkben ezek felfedezéséről, az elért eredményekről és bizonyításra váró 
igazolatlan kérdésekről írunk. 

Az emberiséget mindig foglalkoztatta az őt körülvevő világ és mindent megtett 
az új felfedezések érdekében. Nagy kihívást jelentett a világűr kutatása, mely 
több fizikai akadályba is ütközik. A ráfordított nagy anyagi áldozatok ellenére is 
még Naprendszerünket sem ismerjük teljesen. 

A Kuiper-övezet Gerard Kuiperről kapta a nevét, ki már 1951-ben megjósolta 
létezését. Azt feltételezte, hogy az üstökösök, melyek többször is a Nap közelébe 
kerülnek a Naprendszerhez közeli térből jönnek, melynek határát 100 CS.E.-re 
(1 CS.E a Nap-Föld közepes távolságával egyenlő) becsülte. Azt feltételezte, hogy 
a Plútón túli teret üstökösök népesítik be. Rajzunkon az űr azon részét mutatjuk 
be ahova ezeket az égitesteket jósolta. Ebben az ábrázolásban a megfigyelő 
felülről nézi a Naprendszert a Naptól egy 120 CS.E sugarú körön belül. 

Az első Kuiper-övezetbeli égitestet 1992-ben fedezték fel igazolva ezzel Kuiper 
feltételezését. Azóta több ilyen égitestet fedeztek fel ebben a térrészben, melyet 
transz-Neptunián térnek neveztek el, sőt még azt is feltételezik, hogy a Plútó is 
egy ilyen égitest, csak nagyobb méretekkel. Ezek az égitestek 10-50 km át-
mérőjűek és nagyon fényszegények a Naptól való távolság miatt. Megfigyelésük 
több akadályba ütközik. Az egyik ilyen akadály, hogy fényességük 22 magnitúdó 
feletti, míg a másik, hogy több száz évbe telik míg befutják pályájukat, így hát 
mivel sebességük kicsi nehéz a detektálásuk. 

Egy meglepő eredménye az új megfigyeléseknek, hogy egy része e távoli 
égitesteknek 3:2 körüli közepes mozgás-rezonanciában van a Neptunusszal. 
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Ez azt jelenti, hogy míg az égitest kétszer kerüli meg a Napot addig a 
Neptunusz háromszor. Egy másik rezonancia faktort okoz a Plútóval való 
rezonancia. Hogy a mozgásuk hasonlóságát a Plútóval jelöljék, ezeket az 
égitesteket "Plútinóknak" nevezték el. Valószínű, hogy a 3:2-es rezonancia 
stabilizálja a "Plútinókat" a Neptunusz perturbáló hatásával szemben. Az elliptikus 
pályán keringő rezonáns égitestek megközelítik a Neptunusz pályáját, de soha 
nem közelítik meg magát a bolygót. 

Jól tudott, hogy a Plútó pályája is belül kerül a Neptunusz pályáján, de maguk 
az égitestek mindig elkerülik egymást. Innen is a hasonlóság a Plútó és e kis 
égitestek között. 

A transz-Neptunián égitestek kb. 10%-a plútinó. Extrapolálva a Naprendszer 
határára és közelítőleg számolva feltételezhető, hogy a 100 km átmérő körüli 
plútinók száma 10.000-s nagyságrendű. A Plútó a plútinóktól csak nagyságrend-
ben különbözik. 

Ezen objektumok vizsgálata és az adatok feldolgozása, még csak alig, hogy 
elkezdődött. A 3:2-es rezonanciára alapozva Renu Malhotra egy érdekes ötlettel 
állt elő, ő azt feltételezi, hogy a Naprendszerben a bolygók egy radiális mozgást 
is végeznek a Naptól kifelé haladva. Többek között ezzel magyarázza az 
üstökösök létrejöttét is, melyet az Uránusznak és a Neptunusznak tulajdonít. 

Ezek az elképzelések most még nem teljesen tisztázottak, de a "mozgó bolygó" 
hipotézis úgy tűnik jobb mint bármely ezelőtti leírás. A kutatók jövőbeni dolga 
ezek vizsgálata és esetleges igazolása. 

• - már fölfedezett Kuiper objektumok; o - feltételezett Kuiper objektumok 

Téger Ferenc és Balla Róbert 
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