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ismerd meg!
 

 

A Tejútrendszer mentén  

V. rész 

Elemi építőkockáink nagy struktúrái – a „statikus Tejútrendszer”  
 
Miután megismertük a rendelkezésünkre álló építőelemeinket, eloszlásuk fő vonása-

it, ismerjük meg immár részleteiben is az általuk kirajzolódó formákat, alakzatokat, az 
eloszlás finomszerkezetét. Ezzel feltárul előttünk a Tejútrendszer „statikus” képe – 
merthogy az óriási méretek, távolságok miatt még a nagy sebességű mozgások okozta 
változások is évtizednyi időskálán is „állókép”-ként, pillanatfelvételként fagynak be. 
Ahhoz, hogy a dinamikáját is feltárjuk, további, nagy mennyiségű, részletes adaptív op-
tikai felvételek és nagy pontosságú asztrometriai és spektroszkópiai mérések kellettek, 
amelyekből sok százezernyi csillag térbeli mozgása rajzolódott ki. Ezek csak a legutóbbi 
időktől váltak elérhetővé, és máig csak egyes irányokban, ill. korlátozott tartományok-
ban tudták feltárni a pontos valóságot. Erről majd a következő részben szólunk.  
 

1. A csillagok mintázata, a Tejút alrendszerei  
Még mindig elegendő a Tejútrendszer fő síkjára merőleges metszetben maradnunk 

ahhoz, hogy a csillagok eloszlásának finomabb mintázatát észrevegyük. Minthogy a csil-
lagok teszik ki a Tejútrendszer fénylő tömegének több, mint 90%-át, eloszlásuk pontos 
feltárása tulajdonképpen már ki is feszíti a „statikus Tejút” csontvázát. 

Elsőként azt kell észrevennünk, hogy a csillagok előszeretettel csoportosulnak, és 
ennek elsősorban fejlődéstörténeti okai lehetnek. A ma megfigyelhető Tejútrendszer-
pillanatfelvétel szerint a csillagok több mint fele kettős, vagy többes csillagrendszer tag-
ja. Az indukált csillagkeletkezés elve szerint ha egy, a kritikus sűrűség közelében lévő 
por-gáz felhő-komplexumban valamilyen külső hatás érvényesül, nagy valószínűséggel 
nem pusztán egy, de inkább láncolat-szerűen sok helyen tudja biztosítani az összehúzó-
dást, és csillagok-, ill. csillag+bolygórendszer komplexumok létrejöttét. Kellően szoros 
gravitációs kötöttséget jelentő közelségben (max. néhány száz Csillagászati Egységnyire 1), 
egymással nagyjából egyidejűleg keletkező csillagok kettős-, hármas, ill. többszörös csil-
lagok lesznek. A kezdőfeltételek függvényében elvileg akár egész életüket együtt élik le 
(eközben a közelség miatt akár tömeget is cserélhetnek egymással, és mindenféle érdekes jelenségeket 
produkálhatnak, a csillagászok „örömére” és tanulságára). Ezeket azonban nem szokás a Tej-
útrendszer „alrendszereinek” nevezni. Egyrészt kis számú „alkotórész”-ből állnak, min-
denféle korúak lehetnek, és olyan sokan vannak, hogy mindezek miatt nem érdemes el-
különítetten kezelni őket a galaktikus struktúra szempontjából a magányos csillagok 
tömegeitől.  
                                                           

1 1 Csillagászati Egység: az átlagos Nap-Föld távolság, azaz kb. 150 millió km, avagy 8,5 fényperc.  



4 2013-2014/2 
 
 
 

Vannak azonban akár néhány tucatnyi tagot is számláló, nagyon fiatal (a közelmúltban 
együtt keletkezett) csillag-csoportosulások, amelyek számszerűen lényegesen kevesebben 
vannak a kettős- és többes csillagokhoz képest – és több tulajdonságuk szerint is eléggé 
homogén csoportot alkotnak. Ezeket már az egész Tejút rendszeréhez képest hierarchi-
kusan alsóbb rendű, de belső struktúrával és önálló fejlődéstörténettel rendelkező „al-
rendszer”-einek nevezhetjük. Némelyik alig tízezer éves, tehát csillagászati időskálán 
szinte mostanában keletkezett. Ezek az asszociációk. Viktor Ambarcumjan (1908-1996) 
fedezte fel az első ilyeneket (1947) és ő sorolta be két élesen elkülönülő csoportba őket. 
Manapság három fő csoportot különböztetünk meg (az első kettő azonos Ambarcumjan osz-
tályozásával):  

1.) a főleg forró O és B csillagokat tartalmazó OB-asszociációk (5-70 csillag)  
2.) a vörös törpecsillagokat tartalmazó T-típusú asszociációk (10-400 csillagból állnak)  
3.) R-asszociációk (B és A típusú csillagokból állnak, felfedezőjük S. van den Bergh)  

Valamennyiük közös jellemzője, hogy a nemrégiben lezajlott keletkezés miatt kör-
nyezetükben még jelen van, jól megfigyelhető a szülő por-gáz-molekula felhőkomp-
lexum maradványa; fémtartalmuk általában magas; gravitációsan igen gyengén kötöttek, 
így pár ezer éven belül felbomlanak, és magányos, ill. kettős-hármas rendszerek formá-
jában, szétszóródva folytatják életüket. Térbeli kiterjedésük 30-200 pc körüli, bennük a 
csillagsűrűség nem haladja meg a Nap környéki csillagsűrűség 20-szorosát. Térbeli el-
oszlásuk jól követi a szülő por-molekula felhők eloszlását: azaz a fősík néhány száz 
fényévnyi vastagságú részében találhatóak – és megfigyelhető a Tejút centruma felé tör-
ténő enyhe koncentrálódásuk is. Összesen 1000 körüli lehet az asszociációk teljes szá-
ma, de a jelenleg ismertek, katalogizáltak száma 150 körüli.  

Lényegesen stabilabbak, azaz gravitációsan jóval kötöttebbek – ezzel együtt igen 
nagy számú csillagból felépülő alrendszerei Tejútrendszerünknek: a nyílthalmazok. Ezek 
is alapvetően fiatalok, a jelenlegi csillagászat általánosan elfogadott nézete szerint szin-
tén (legalábbis kozmikus léptékben) egyidejűleg keletkezett csillagok halmazai. Minthogy 
nagyságrendekkel több csillag alkotja őket (néhány tucattól akár ezerig), amelyek a legkü-
lönbözőbb kezdeti tömeggel rendelkeztek – ezért lényegesen sokszínűbbek az asszociá-
cióknál, és ezt nem csak átvitt értelemben, hanem konkrétan is értjük. Szinte a teljes fő-
sorozat képviselteti magát – az ezernyi tagot számláló halmazok fényesség-színképtípus 
(vagy a gyakorlatban legtöbbször szín-fényesség) diagramján szinte szép folytonosan kirajzoló-
dik a főág. Azonban, lévén a Tejútrendszer különböző vidékein található nyílthalmazok 
egymáshoz képest eltérő időkben keletkeztek, és stabil rendszerek (akár milliárd évekig 
együtt tudnak maradni, a legidősebb ismert nyílthalmazok 8 milliárd évesnél is öregebbek: pl. Berkeley 
17, Cr261, vagy az NGC 6791). A kormeghatározásuk legegyszerűbb módja a HRD „fel-
pöttyözése” és annak a pontnak a meghatározása, ahonnan kezdve eltérnek a csillagok a 
„főág”-tól (ezt nevezzük elkanyarodási pontnak). Az ehhez tartozó fősorozati életkor azo-
nos a halmaz korával.  
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13. ábra 
A nyílthalmazok HRD-jének az idő előrehaladtával történő változásai  

(a kormeghatározási módszer magyarázata) 
 

Az öregebbeknél a legnagyobb tömegű csillagai már annyira elfejlődtek a Hidrogén-
égető állapotból hogy „vörös óriás” csillagokká váltak, ezek HRD-jén megjelenik a fő-
sorozattól jól elkülönülő „óriás ág”. Minthogy a nyílthalmazok fotometriája során óha-
tatlanul belekeveredik a kimért mintába egy sor előtér- és valamennyi háttér csillag is, a 
HRD főág elfordulási pontján alapuló kormeghatározás igen korlátozott pontosságú. A 
legutóbbi kormeghatározások tükrében igen érdekes megállapítani, hogy Tejútrendsze-
rünk fejlődéstörténete során a nyílthalmazok nem mindig ugyanolyan ütemben kelet-
keztek! Két érték körül csúcsosodik ki az eloszlás. Úgy tűnik, mintha a kozmikus jelen-
kor felé közeledve egyre kevesebb keletkezett volna, és e halmaz-típus számosságával 
rendelkező rendszerek ma már nem keletkeznének!  

 
14. ábra 

Az ismert korú nyílthalmazok (586 db) kor szerinti eloszlásának oszlopdiagramja  
(a legfiatalabb: NGC6618, t = 1 millió év; a legidősebb: Berkeley 17, t = 12 milliárd év)  
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Színesíti a kor-problémát, hogy korábban nem várt módon – a csillagfejlődési mo-
delljeinknek látszólag ellentmondóan – nagyon sok nyílthalmaznál az elkanyarodási 
ponttól balra is találtak csillagokat (amelyek a HRD alaptulajdonságai miatt így „kékebbek”, 
azaz forróbbak, mint az elkanyarodási pont körüli csillagok), amelyek a távolság-mérések sze-
rint mégiscsak bizonyosan halmaz-tagok kell legyenek – ezeket nevezték el angolul 
„blue straggler”-eknek. Magyarul talán „kék csatangolók”-nak fordíthatnánk (vagy inkább 
a „kék szökevények” hangzik jobban a fülnek, régebben így kezdték emlegetni a hazai szakiroda-
lomban 1 ). Egy 2007-ben összeállított katalógus szerint 427 nyílthalmazban összesen 
1887 „kék szökevényt” tartanak nyilván.  

 

 
6. képmelléklet 

„Kék szökevények” tucatja (színük kicsit felerősítve) az NGC 6397-ben (HST kép) 

 
Sok ellenőrző mérés alapján ma már nem kétséges, hogy bizonyosan a halmazhoz 

tartozóak, úgyhogy egy darabig rejtélyként kezelték, hogy ezek az itt található csillagok 
miért nem hagyták el a fősorozatot. Ma már általánossá vált vélekedés, hogy ezek szoros 
kettős rendszerek, amelyek egymás közötti anyagátadása miatt a főkomponens forróbbá 
vált, noha kora szerint már elfejlődött volna a fősorozatról. Tovább igazolja ezt a meg-
oldást, hogy többnyire a halmazok tömegközéppontja (látóirányunkból nézve is többnyire a 
halmaz „magja”) környékén csoportosulnak (ennek az elvi alapjai alább lesznek majd érthetőek, 
a dinamikai tárgyalásnál), továbbá ugyanezek az objektumok egyúttal általában röntgen-
források is (ez utóbbi az anyagátadás nyomjelzője).  
 
                                                           

1 Mostanában helyenként a „kék vándor” megjelölés kezd szárnyra kapni, érthetetlenül: az 
angol megnevezés játékosságától már messze esik, másrészt a vándorlás ide-oda bolyongás képét 
rajzolja ki az ember szeme előtt, míg a „szökevény” egy jól meghatározott irányt jelöl, valahonnan 
valahová. Az írás szerzője inkább a „kék szökevény”, vagy esetleg a „kék csatangoló” elnevezést 
támogatja.  
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15. ábra 

Egy relatíve idősebb nyílthalmaz tipikus HRD diagramja – „kék szökevények”-kel  

 
A nyílthalmazok igen kompaktak, az általuk kitöltött tér 1-20 parsec között lehet 

(széleskörű statisztika alapján az átlag 4,5+3,5 pc), tehát a nagy távolságukhoz képest kicsik, 
így tagjai tőlünk közelítőleg azonos távolságúnak tekinthetőek. Ezért első közelítésben 
nem kell törődnünk az abszolút fényességek csillagonként egyesével történő megállapí-
tásával – ehelyett azonnal, a látható fényességek direkt mérésével felvázolható csillagaik 
HRD-je. Továbbá, minthogy azonos korú és széles tömegtartományban eloszló csilla-
gokat felvonultató rendszerek, ezért kiválóan alkalmasak sokféle feladatra: csillagfejlő-
dési elméleteink tesztelésére, kormeghatározásra, dinamikai vizsgálatokra, távolság-
meghatározásra, a csillagközi por eloszlásának vizsgálatára stb.  
 

 
16. ábra 

A nyílthalmazok eloszlása a Tejútrendszerben (oldalnézet, galaktikus koordinátákban) 
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A nyílthalmazok is általában gázfelhők közelében vannak, hatalmas méretű gázfel-
hőkkel kombinálódnak. Nagyobb az átlagos skálamagasságuk az asszociációkhoz ké-
pest, de még mindig a fősík-közeli tartományokat népesítik be. Szintén megfigyelhető a 
centrum felé történő enyhe sűrűsödésük. A katalogizált nyílthalmazok száma kb. 1200, 
de Tejútrendszerbeli teljes számuk akár ennek tízszerese is lehet!  
 

 
6. képmelléklet 

Az NGC 2467 jelű nyílthalmaz és a hozzá társuló köd képe (Gemini távcső) 

 
Hegedüs Tibor  

 
 
 

Pointerek C-ben, C++-ban 

Jelen cikkben módszertanilag próbáljuk összefoglalni mindazt, amit tudni kell a po-
interekről C-ben, C++-ban. Szó lesz a következő fogalmakról: pointerek, függvénypo-
interek, dinamikus változók, tömbök, dinamikus helyfoglalás, qsort. 

A változó fogalma 
A változó fogalma a matematikában egy értelmezési tartománnyal rendelkező, ebből 

bármilyen értéket felvehető objektum, melynek értéke logikailag határozatlan. Ugyanez 
a számítástechnikában egy memóriacímen levő memóriazónát jelent, amelynek tartalma 
mindig létezik, ez egy jól meghatározott érték, és fő jellemzője, hogy csak bizonyos al-
goritmusok által hozzáférhető és módosítható. 

Egy változónak négy alapeleme van: 
 név 
 attribútumhalmaz 
 referencia 
 érték 

 
változó = név + attribútumhalmaz + referencia + érték 


