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BOLYGÓK ÉS HOLDJAIK: MI A KAPCSOLAT?
Illés Erzsébet
ÖSSZEFOGLALÁS
A planetológia „bolygó”, „hold” és „bolygótest”
definíciója után először áttekintést adunk a Naprendszerünkben létező holdrendszerekről. Utána
az űrkutatási eredmények tükrében megvizsgáljuk, hogy egy bolygó milyen folyamatok révén és
milyen eredménnyel szólhat bele holdjainak
hőfejlődésébe, és viszont: a holdak létének
nyomát mikor és hol találhatjuk meg a bolygó
körüli jelenségekben.
Kulcsszavak: összehasonlító planetológia, holdak hőfejlődése, kölcsönhatási folyamatok bolygók és holdjaik között.
SUMMARY
After the definition of „planet”, „moon” and
„planetary body” in the planetology, a summary
is given about the satellite systems in our Solar
system. Taken into account the results in space
research an overview is given about the
processes, how a planet can influence the
thermal history of its moons and with what a
consequence, and on the contrary, when and
where can we find traces of the existence of a
satellite in the phenomena around a planet.
Keywords: comparative planetology, thermal
history of the moons, interaction between
planets and their moons.
1. BEVEZETÉS
Ebben az áttekintő tanulmányban megpróbáltam
mai ismereteink alapján – teljességre törekedve
– végiggondolni, hogy egy bolygó milyen folyamatok révén és milyen eredménnyel szólhat bele holdjainak hőfejlődésébe, továbbá összegyűjteni, hogy a holdak létének nyomát mikor és hol
találhatjuk meg a bolygójuk körüli jelenségekben. E dolgozat a [2,3,4] tanulmányaim alapján
született meg, amelyek több mint 700, az irodalomból összegyűjtött cikk eredményeit próbálták
szintetizálni összehasonlító-planetológiai szemlélettel, és a bolygókat megközelítő űrszondák
[5] űrkutatási eredményei alapján rendszerbe
foglalni a Naprendszer keletkezését és belső
kölcsönhatásait, valamint a bolygótest – mint
olyan – fejlődését és működését.
A csillagászatban bolygónak nevezünk egy testet, ha a csillaga körüli pályán kering, maga se

nem csillag, se nem barna törpe; és holdnak, ha
egy bolygó körül keringve a bolygóval együtt kerüli meg a központi csillagot (Naprendszerünk
esetében a Napot). Az űrkutatás megindulása, a
bolygók mellett elhaladó űrszondák által küldött
információk óriási halmaza a bolygókutatás
olyan robbanásszerű fejlődését eredményezte,
amelynél a meglévő elnevezések nem mindig
voltak elegendőek a jelenségek leírására. A bevezetett új elnevezéseket sokan nem értették.
Jó példa erre a „Hold regolitja”. Ha azt mondtuk
rá, hogy a „Hold talaja”, akkor a Földdel kapcsolatos tudományok képviselői tiltakoztak, mondván, hogy más égitesten nem beszelhetünk talajról, mert abba a kifejezésbe az élőlények léte,
illetve hatása is beleértődik. Ezért új, találó, rövid elnevezéseket kellett keresni az új fogalmakra, vagy néha egy megfelelő fordítást a más
nyelven kitalált új kifejezésre. Ez nem mindig sikerült azonnal, és igen gyakran később sem.
(Így maradt meg például a „whistler” vagy a
„substorm” kifejezés mind a mai napig a magyar
geofizikai irodalomban.) Ilyenkor általánosítottunk, és a földi elnevezéseket használtuk más
égitesteken azonosított jelenségekkel kapcsolatban is.
Mi, csillagászok már rég megtanultuk, hogy általánosítanunk is kell. Például ma már elfogadják,
hogy más bolygók kísérőit is holdaknak nevezik
(bár nem tudom, hogy az első holdak felfedezése után az elnevezés ellen tiltakoztak-e). Ahhoz
mindenesetre ragaszkodunk, hogy Földünk kísérőjét nagy H-val írjuk: tehát a Hold a Föld holdja.
Aztán beszélünk más „Napokról” (vagyis csillagokról), és ezek nem azonosak a „más napokkal”, mint időegységgel. Beszélünk „más naprendszerekről” (de ragaszkodunk hozzá, hogy a
sajátunkat nagybetűvel írják), a „nap”-ról, az
„év”-ről mint általánosított időegységről (egy
bolygó „napja” azt jelenti, hogy milyen hosszú a
forgásideje, az „éve” pedig azt, hogy mennyi idő
alatt kerüli meg központi csillagát).
A planetológiában ráadásul fel kell rúgnunk a
helyesírási szabályokat is ahhoz, hogy ne legyen félreérthető a furcsa, új, a földi körülményekhez képest szokatlan anyagok vagy fázisok
megnevezése. A helyesírási szabályzat például
azt követeli, hogy a széndioxidot, mint anyagot
szén-dioxidnak írjuk. De ha a planetológiában
szén-dioxid anyag jegéről akarunk beszélni, ak-
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kor fontosabb, hogy ne vesszen el az olvasó a
kötőjelek útvesztőjében, és megértse, hogy mi
tartozik jobban össze, tehát nem szén-dioxidjeget fogok írni, hanem széndioxid-jeget. Egy
alkalommal például egy cikkben azt írtam, hogy
„óriásmolekula-felhő”, amelyet a szaknyelvet
nem ismerő lektor kijavított „óriás molekulafelhőre”. Ezzel az általam mondani akart „óriásmolekulák által alkotott felhő” helyett „óriási méretűre nőtt felhőről beszélt, amit molekulák alkotnak”. De az eredeti mondatban az volt a lényeg, hogy nem olyan egyszerű molekulák alkotják azt a felhőt, mint a H2O vagy a CO2, hanem nagyon sok atomot tartalmazó molekulák,
például hosszú szénláncúak.

lommal pedig egy vegyész tiltakozott, hogy a
H2O a vegytiszta molekula, és amiről én beszélni szeretnék, abban van sok egyéb anyagfajta
is, és felsorolta, hogy mi minden lehet benne.
Úgy reagált, ahogy a földtudományiak a talajjal
kapcsolatban. De ő sem tudott segíteni, hogy
találjunk egy jobb, általános kifejezést.
Ahogy azután az űrkutatás jóvoltából egyre többet tudtunk meg a bolygórendszer külső részéről
is, ahol ráadásul holdrendszerekben mozognak
a bolygókat kísérő testek, egyre nyilvánvalóbbá
vált számomra, hogy bizony egy égitest története szempontjából nem mindegy, hogy bolygóként vagy holdként éli életét. Nemcsak abban a
vonatkozásban, hogy a bolygórendszer külső
részén a bolygók óriásiak, nincs is szilárd kérgük, mert keletkezésükkor sokkal több gázanyagot gyűjtöttek maguknak, mint a belső négy földtípusú bolygó. Hanem abban a vonatkozásban
is, hogy a kéreggel rendelkező testek holdként,
sok más társukkal együtt róják köreiket gázbolygójuk körül, és ez két szempontból is beleszól
az életükbe. Egyrészt a többi hold léte miatt a
gravitációs zavaró hatások, másrészt bolygójuk
erős mágneses terének zavaró hatása komoly
befolyást gyakorol az életükre. Ebben a cikkben
az űrkutatás tükrében összefoglalom egyrészt,
hogy egy bolygótest milyen folyamatokba szólhat bele holdjával kapcsolatban, másrészt, hogy
egy hold létének nyomát mikor és hol találhatjuk
meg a bolygója körüli jelenségekben.

Én az űrkorszakkal együtt indultam a pályámon,
1959-ben. A bolygókról készített csodálatos fotókat látva számomra akkor mindegy volt, hogy
a Hold, mint hold, vagy a Mars, Merkúr, mint
bolygók képét látom-e, mert az volt fantasztikus,
hogy ezeknek az óriási égitesteknek mennyire
hasonlóak a felszíni alakzataik (1. ábra). Amikor
a Voyager szondák 12 év alatt végigszáguldottak a Neptunuszig, az óriásbolygók holdjairól
küldött képeik azt sugallták, hogy nem igaz az a
korábbi elképzelés, hogy a holdak mind olyan
halott égitestek, mint a mi Holdunk (vagyis nemcsak becsapódásos krátereket lehet rajtuk látni),
hanem komoly geológiai aktivitással rendelkező
testek. Ezek után eszembe sem jutott, hogy az
érdekeljen, hogy ezek az égitestek bolygók-e,
vagy holdak. Egyszerűen „bolygótesteknek” neveztem őket, és ezt az elnevezést használom
mind a mai napig, ha nem a pályája fontos, hanem a test geológiai aktivitási szintje. Mára sem
találtam jobb, közös kifejezést. Mint ahogy a
magyar nyelvben nincs közös kifejezés a gőzvíz-jég anyagára sem. Csak a fázist is vagy a
megjelenési formáját is kifejező elnevezés létezik: gőz, víz, hó, hódara, jég, dér, zúzmara.
Ezért H2O-t szoktam mondani, amikor általánosan az anyagról akarok beszélni. Egy ilyen alka-

2. A NAPRENDSZER HOLDJAI
A Naprendszerben 8 nagybolygót tartunk nyilván, amióta a Plútót, a Kuiper öv tagját, törpebolygóvá nyilvánította a Nemzetközi Csillagászati Unió. A belső négy bolygó a földtípusú
vagy kőzetbolygók csoportját alkotja, a négy
külső pedig az óriás- vagy gázbolygók csoportját.

1. ábra
Az űrkorszak első képei a) a Holdról, b) a Marsról és c) a Merkúrról.
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1. táblázat
A 2003-ig megismert holdak a Naprendszerben (saját összeállítás)

száma neve nagyok
k i c s i k
van
vagy
összes belsők külsők a nagyok gyűrűben
reguláris
között

holdak
bolygók
Merkúr
Vénusz
Föld
Mars

0
0
1
2

1
2

1
0

2

Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz

60
31
27
13

27
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21
8

4
9
5
1

56
22
22
12

4
10
13
6

55
25
9
6

Összes

134

77

20
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33

95

3

4
7
9

3

20

2. táblázat
Mekkora méretű holdból mennyit ismerünk a Naprendszerben (saját összeállítás, a Föld Holdja kivételével)
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2
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48

5

3

9

5
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3. táblázat

4. táblázat

Rezonancia-helyzetek a holdrendszerekben. A távolságok
a saját bolygó sugarában, mint egységben felrajzolva
(saját összeállítás)

A bolygók és egyes holdjaik
átmérőinek arányai
(saját összeállítás)

reguláris befogott
holdak
holdak
Föld
Mars
Jupiter

Hold
Phobos
Io
Himalia
Szaturnusz Titan
Phoebe
Titania
Uránusz
Potia
Neptunusz Triton
Proteus

?

gyűrűk

3,7
261
39,2
840
23,3
521

1,00- 3,15
Jupiter
Szaturnusz 1,00- 8,00
-383
1,45- 2,00
Uránusz
Neptunusz 1,69- 2,54

belső
holdak

reguláris
holdak

külső
holdak

1,8-3,1 5,9-26,4 102- 414
2,3-2,5 3,1-59 183- 383
1,9-3,8 5,1-22,8 156- 781
1,9-4,7
14,3 302-2016

32,4
465
18,3
119

| Vol. XIV. No. 1. |

33

| INFORMATIKA |

kicsi, a kisbolygó övből befogott holdacskája
(Phobos és Deimos). Az óriásbolygók körül mindenütt több hold van, azok holdrendszerekben
élik életüket. Közülük azokat, amelyek körpályán, a bolygó forgásával azonos irányban keringenek, reguláris holdaknak nevezzük. Ezek a
bolygók keletkezésével egyidőben jöttek létre a
bolygók körül – ugyanazzal a mechanizmussal,
ahogyan a bolygók keletkeztek a Nap körül. A
többi, távolabbi, szabálytalanabb pályán keringő
holdakat befogott testeknek gondoljuk, amelyek
máshol keletkeztek, és vagy a kisbolygó övből,
vagy a Neptunuszon túlról, a Kuiper övből kerülhettek később valamilyen gravitációs zavaró hatás következtében az óriásbolygók közelébe,
ahol azok önmaguk körüli pályákra kényszerítették őket. A táblázatok mutatják a holdak pályáit,
méreteit, csoportosításukat, és ezekből a táblázatokból az is látható, hogy Földünk Holdja
mennyire különleges. (2. ábra, I., II., III., IV. táblázat).

2. ábra
Bolygó-hold méretarány a Jupiter (Voyager fotó)
és a Föld esetében.

3. KÖLCSÖNHATÁS A BOLYGÓK
ÉS HOLDJAIK KÖZÖTT
A gravitációs és az elektromágneses erők segítségével jöhet létre kölcsönhatás a bolygók és
holdjaik között. Nézzük meg most, hogy melyik
hol, és milyen folyamatban játszik szerepet!
3.1 Hol érhető tetten a gravitáció,
mint közvetítő?
3.1.1 A holdak szezonális változása

3. ábra
a) Az óriásbolygók gyűrűrendszerei. A Szaturnusz gyűrűje
különbözik a másik háromtól, amelyeknél csak sötét porgyűrűk vannak. A Szaturnusz-gyűrű tömege ezerszer nagyobb,
mint a másik három közül a legnagyobb tömegű gyűrűé
(az Uránuszé). Nagyon fényes gyűrűkomponense jégdarabkákból áll, azonban neki is van sötét porgyűrűje, például az
F gyűrű (b). (A Szaturnusznál tehát két különböző anyagból
álló gyűrű-komponensről beszélhetünk). c) A részleteket is
mutató képen az F gyűrű láthatóan több „kötélből” áll, és
diffúzan látszik a finom por is (b és c Cassini fotók).

A földtípusú bolygók közül a Merkúrnak és a
Vénusznak nincs kísérője. A Földnek van egy, a
többi bolygó-hold párosnál megfigyelhető arányhoz képest nagyméretű holdja, és a Marsnak két
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A reguláris holdak a mi Holdunkhoz hasonlóan
ugyanannyi idő alatt fordulnak meg a tengelyük
körül, mint amennyi idő alatt megkerülik bolygójukat, vagyis kötötten keringenek. Ennek az a
következménye, hogy mindig ugyanaz az oldaluk néz a bolygó felé, mindig ugyanaz az oldaluk
halad a pályamozgás során elöl (vezető oldal),
és mindig ugyanaz az oldal halad hátul (követő
oldalnak nevezzük a csillagászatban). Általában
nagyjából bolygójuk egyenlítő síkjában, körpályán mozognak, forgástengelyük párhuzamos
bolygójuk forgástengelyével, ezért bolygójukéval
azonos tengelyferdeséggel kerülik meg a Napot,
vagyis ugyanolyan az évszakos változásuk, mint
a bolygójuké.
3.1.2 A becsapódások nyomai a holdakon
Az óriásbolygók holdjai sokkal több, és sokkal
nagyobb sebességű becsapódást szenvednek el
ahhoz képest, mintha bolygó nélkül rónák köreiket a Nap körül. A nagytömegű bolygótestek
gravitációs-lencse hatása ugyanis vonzza a kör-
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nyezetében mozgó testeket. Emiatt minél közelebb kering egy hold a bolygójához, annál több
becsapódás éri. Például az Uránusz holdjai közül a bolygóhoz legközelebbi Mirandán egységnyi területre vetítve 2,5-szer annyi kráter található, mint a következő Arielen, és 5,4-szer annyi,
mint a legtávolabbi Oberonon.

A nagy bolygótestek a feléjük eső meteoritikus
testeket fel is gyorsítják, emiatt azok nagyobb
sebességgel csapódnak be a holdakba. A holdak felszíni rétegeiből a becsapódás által okozott hő elsősorban az illó anyagokat hajtja ki.
Szerintem ez is hozzájárul ahhoz, hogy a belső
holdak sötétebbek, mert a jég-anyag eltávozásával sötét „kéreg” alakul ki rajtuk, mint ahogy
az üstökösmagok esetében is ezt találták az űrszondás vizsgálatok. A Jupiter legbelső kisholdjaira becsapódó testek továbbá por formájában
is sok anyagot vágnak ki, akár százszor többet,
mint amennyi saját tömegük. A kivágott porszemcséket a nagytömegű bolygó azonnal saját
„holdjaiként” maga körüli pályára kényszeríti:
ezek alkotják az óriásbolygók porgyűrűit (3. ábra).
Miután a Jupiter közvetlen közelében csak négy
kisebb holdacska kering, ezért a Galileo szonda
képei segítettek megérteni, hogy miért és hogyan keletkeznek a porgyűrűk (4.a ábra). Minden apró, belső hold távolságában keletkezik
egy-egy gyűrű-komponens. Mindegyik gyűrűkomponens külső széle éles, de befelé diffúzan
széthúzódik, kiszélesedik egészen a bolygó légköréig (4.c ábra). Főleg azért szélesednek befelé a gyűrűk, mert a porszemcsék a PointingRobertson effektus miatt egyre kisebb sugarú
pályán, egyre közelebb keringenek a központi
égitesthez, végül hullócsillagként elégnek annak
légkörében. A Naptól egyetlen irányból kapott
hőtől felmelegedett porszemcsék ugyanis az infravörös hősugarakat minden irányba kisugározva energiát veszítenek. Emiatt a gyűrű éles külső szélétől befelé az összes többi holdról kivágott por is belekeveredik a gyűrűbe, és így szinte lehetetlen szétválasztani, hogy melyik porszemcse honnan származik. A Szaturnusznál a
bolygó közelében mozgó sok kis holdacska miatt nehezebben tekinthető át a helyzet, ott nem
is lehetett volna a keletkezési módot egykönynyen felismerni (4.b ábra).

4. ábra
a) Porgyűrűk keletkezése a Jupiter példáján (Galileo fotók).
A Jupiterhez közeli négy kishold porlása hozza létre a
négykomponensű gyűrűt. b) A Szaturnusz-gyűrű környékén
lévő kisholdak helyei, és a gyűrű különböző részeinek
betűjelei. c) A Cassini szonda pólus felöl készített képe a
Szaturnusz gyűrűrendszeréről, ahonnan a Földről sohasem
láthatjuk. Jobbra a bolygó árnyéka vetődik a gyűrűre.

Legutolsóként nemrég fedezték fel a Szaturnusz
Phoebe holdjának porladásából származó porgyűrűt, mégpedig földi távcsövek infravörös felvételei segítségével. Ez a gyűrű a Naprendszer
legnagyobb porgyűrűje, átmérője 26 millió km
(5.a ábra). Létét már korábban feltételezték
amiatt, hogy a Szaturnusz egy másik holdjának,
a Japetusnak egy furcsaságát meg tudják magyarázni. A Phoebénél közelebb keringő
Japetus hold ugyanis kétarcú (5.b ábra): a pályamozgás során elöl haladó oldala olyan sötét,
mint a szén, a hátul haladó meg olyan világos,
mint a hó. A sötét oldalt azzal magyarázták,
hogy a Phoeberől leszakadó porszemcséket
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sepri fel a kötötten keringő Japetus elöl haladó
oldala. Ma már a spektroszkópiai mérések ismeretében tudjuk, hogy nem a Phoebe porát láthatjuk a Japetus vezető oldalán, mert a Phoebe kicsit vörösebb színű, mint a Japetus sötét oldala.
Inkább az történhet, hogy a rácsapódó Phoebepor által kiváltott kémiai változás okozza a vezető oldal elsötétedését.

nek egymáshoz, nagyobb gyakorisággal fordulhat elő, hogy egy-egy nagyobb becsapódás következtében az egyik hold szétrobbanásakor
elég közel lehet hozzá egy másik. Az eltalált
hold törmelékdarabjai pedig a másik hold egyik
oldalában hozhatnak létre becsapódásnyomokat. Legalábbis ilyen módon magyarázzák azt a
megfigyelést, hogy a Neptunusz Triton holdján a
becsapódásos kráterek csak a holdnak egy viszonylag szűk területén találhatók.

Azáltal, hogy a holdak holdrendszerekben léteznek, vagyis viszonylag sokszor közel kerülhet-

5. ábra
a) A Phoebe-gyűrű a Szaturnusz főgyűrű-rendszeréhez képest. b) A Szaturnusz „kétarcú” holdja, a Japetus (Cassini fotó).

6. ábra
Árapálydudor-elmozdulás a) pályaexcentricitás és b) pályahajlás esetén. (saját ábra)
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3.1.3 Mi mindent tud eredményezni az árapály?
Az árapálynak háromféle következménye is lehet. Változhat a holdnak a bolygótól mért távolsága, s ezzel egyidőben változik a bolygó forgási periódusa is. Például a Föld esetében a földtörténet korábbi szakaszában a Hold közelebb
volt, mint ma (nagyobb volt az árapály), és azóta
távolodott a Földtől. A fák évgyűrűi mutatják,
hogy akkor sokkal több nap fért bele egy évbe,
vagyis akkor a nap hossza sokkal rövidebb volt.
Nem teljesen köralakú pálya vagy nem kötött keringés esetén az árapálydudor elmozdul a hold
felszínén (6. ábra). Ez a szilárd kéregben egyrészt feszültséget kelt, amelynek hatására törések jöhetnek létre a kéregben (minél kevésbé

képlékeny a kéreg, annál jobban), másrészt az
árapálydudor elmozdulása súrlódással jár, ez
fűtésként jelentkezik – esetenként nagyon lényeges következményekkel.
Az árapálydudor elmozdulását a Földön az óceánok vize nagyon feltűnően jelzi, és így az emberiség már nagyon korán megismerte, és tanulmányozta ezt a jelenséget. Hogy nemcsak a
víz mozdul el, annak a megmérését az űrkorszak GPS technikája tette lehetővé. Amíg a Földön az óceánokon a szabad vízfelszín árapályamplitúdója méterekben mérhető, addig a kéregé cm nagyságrendű, az Io holdon maximálisan
30 m, az Europa holdon 20 m körüli.

7. ábra

8. ábra

a) A Jupiter Europa holdjának globális repedésrendszere Mercator
vetületben és b) lokálisan a Jupiterrel ellentétes oldalon (Voyager fotók).
c) A „hármas sávoknak” nevezett széles repedések közelebbről,
és még nagyobb felbontással d) a frissebb és e) az öregebb
repedések mentén keletkező páros gerincek (Galileo fotók).

a) A Szaturnusz Enceladus holdja és
b) annak déli poláris vidékén a „Tigriskarmolások”,
amelyeknek melegebb repedései a gejzírforrások
(Cassini fotók).
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Az árapályfeszültség lokálisan hat egy bolygótesten, de csak globálisan lehet felismerni. A
legszebb példát erre a Jupiter Europa holdja
mutatja (7.a, b, c, d, e ábrák). Felszíni formáinak a magyarázata komoly interdiszciplináris kutatást igényelt [1]. De érdekes példát ad a Szaturnusz Enceladus holdja is a „Tigriskarmolások”
repedésrendszerrel (8.a,b. ábrák). Ezeken a jeges holdakon az egymás hegyén-hátán létrejövő
repedések egy olyan új felszínújraképzési módozatot állítanak elő sok helyen, amilyennel
ilyen sűrűn a Földön még nem találkoztunk (tektonikai felszínújraképzés, 9. ábra). Ennél a soksok repedés miatt nehezen vagy egyáltalán nem
ismerhető fel már semmi a korábbi alakzatokból
– hasonlóan ahhoz, ahogy a Földön a vulkáni
elöntés vagy az üledék-lerakódások után gyakran előfordul.

10. ábra
Holdperemeken fotózott vulkáni kitörések a) a Jupiter Io (Voyager és Galileo fotók) és b) a Szaturnusz Enceladus holdján (Cassini fotók). c) Az Ion az esernyőszerűen kispriccelő
Pele vulkán kör alakú kén-lerakódásán (Voyager kép) újabb
vulkáni kiszórás sötét anyagát (szilikátot?) fotózott 20 évvel
később a Galileo szonda. d) A Twashtar nevű vulkán 60 km
hosszú repedés-menti vulkáni kitörése az Ion (Galileo fotó).

11. ábra
Lokális és rövid ideig létező „pamacs-légkör”
az Io egy vulkánjának közelében.

9. ábra
„Tektonikai felszínújraképzés” következtében a) már alig
felismerhető becsapódásos kráter a Jupiter Ganymedes
holdján (Galileo fotó), és (b) az egymás hegyén-hátán lévő
repedések teljesen újraképezték a felszínt a Szaturnusz
Enceladus holdján (Cassini felvétel).
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13. ábra
A Szaturnusz gyűrűi ellenfényben, amikor a Cassini szonda a Szaturnusz árnyékából fotózott vissza.
A bolygóhoz közel a fényes jégdarabokból álló főgyűrű, legkívül pedig a 800 ezer km átmérőjű E gyűrű látható,
amelynek anyagát az Enceladus gejzírjeiből kispriccelt jégpor adja. A Szaturnusz éjszakai oldala „gyűrűfényben” világít.

Az árapályfűtés lehetőségére gondoltak már korábban is, de komolyan számolni vele az óriásbolygók holdjaival kapcsolatban éppen akkor
kezdtek, amikor a Voyager szondák már a Jupiter felé tartottak. Peale és társainak számításai
akkora fűtésre engedtek következtetni, hogy cikkükben azt írták, hogy „ez esetleg még vulkanizmusban is megnyilvánulhat”. És a Voyager
szondák a tudományos világ megdöbbenésére
párhuzamosan 8 vulkán hónapokon keresztül
tartó folyamatos működését regisztrálták az Io
holdon (10.a ábra). Erre a Föld példája alapján
nem számítottak, hiszen a geofizika szerint a
Föld esetében a Hold fűtő hatása elhanyagolható.
A Jupiter holdak közül az Io (10.a, c, d ábra), a
Szaturnusz holdak közül pedig az Enceladus az
(10.b ábra), amelyik vulkanizmus révén sok
anyagot juttat a bolygója környezetébe. Légkör
hiányában az Ion a ként és szilikátot okádó vulkánok 200-400 km magasságig, az Enceladuson
a vízjég-gejzírek 800 km magasságig is felspriccelik az anyagot az erős árapályfűtés és a kis
gravitáció következtében.
A holdak vulkanizmusának mellékhatásaként
gázgyűrűk is létrejöhetnek az óriásbolygók körül.
A Jupiter Io holdja által csaknem folyamatosan
kilövellt vulkáni hamuban lévő por- és gázanyag
mintegy 20 órán keresztül képes csak megmaradni az Io környezetében, ahol a vulkán körül

pamacsszerűen légkört alkot (11. ábra). A nagytömegű Jupiter erős gravitációs tere Jupiterkörüli pályára kényszeríti ezt a vulkánokból kikerülő anyagot is: ezek a Jupiter gázgyűrűi. Földi
távcsövekkel fedezték fel őket a nátrium és a
kén feltűnő spektrális vonalában (12. ábra). A
Szaturnusz Enceladus holdjának gejzírjei által
folyamatosan kilövellt vízjég-kristályok pedig
Szaturnusz-körüli pályára állva alkotják a Szaturnusz E gyűrűjét (13. ábra).
3.2 Hol érhető tetten a mágneses tér,
mint közvetítő?
A bolygóközi mágneses tér tulajdonképpen a
Nap mágneses tere. A Napból kiáramló töltött
részecskék árama, a napszél, ugyanis a befagyás jelensége miatt magával húzza a bolygók
közötti térbe a Nap mágneses erővonalait. A
naptevékenység változása ennek a bolygóközi
mágneses térnek az irányán és erősségén is
nyomot hagy annak következtében, hogy a Nap
aktív területeiről kidobott plazmacsomagok vagy
a koronalyukakból kiáramló gyors napszélnyalábok – az előttük haladó, lassabban áramló
napszelet utolérve – sűrűsödéseket hoznak létre.
A magnetoszférák kialakulása: A bolygók mindegyike mélyen benne mozog a Nap mágneses
terében. Ha egy bolygónak van saját mágneses
tere, akkor a bolygóközi mágneses tér és a
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bolygó mágneses terének kölcsönhatása következtében kialakul egy csepp alakú térrész a
bolygó körül, amelyet magnetoszférának nevezünk. Ezen belül a bolygó mágneses tere az
uralkodó, rajta kívül pedig a bolygóközi mágneses tér.
A magnetoszférák működése egy olyan bolygó
esetében, ahol a magnetoszféra számára csak a
napszél és a bolygó légköre a töltöttrészecskeforrás: A Föld magnetoszféráján keresztül mutathatjuk be legjobban, hogy hogyan működik
egy ilyen „egyszerűsített magnetoszféra”, mert
egyrészt a többi bolygó magnetoszférájához képest a legalaposabban tanulmányozott példa,
másrészt, mert ugyan van egy holdja, de az a
belső magnetoszféra zárt erővonalaihoz képest
messze, kint kering 60 földsugárnyi távolságban.
A magnetoszférát a napszél alakítja ki azzal,
hogy a bolygóközi mágneses tér erővonalai a
nappali oldalon összekapcsolódnak a bolygó
mágneses erővonalaival (14.a és b. ábrák), és
kinyújtják azokat az éjszakai oldalon (14.c ábra). Majd a bolygó forgásával a hajnali oldalra
érve a bolygó mágneses erővonala leválik a
bolygóközi tér erővonaláról, és visszazáródik
zárt erővonallá. Ez a konfiguráció naponta ismétlődik. Amikor a napszélben megérkezik egy
lökésfront, az összenyomja a bolygó magnetoszféráját (14.d ábra), amelynek következtében a
bolygó mágneses erővonalai a csóvában egymáshoz közelebb kerülve összekapcsolódhatnak, és magukkal hozhatják a körülöttük spirálozó töltött részecskéket a bolygó közelébe (beinjektálás, amelyet sarki fény és a gyűrűáram felépülése jelez (14.e ábra). Az erővonalösszekapcsolódás helyétől kifelé leszakadó erővonal-rész pedig viszi magával kifelé az erővonalak külső része körül spirálozó töltött részecskéket (a magnetoszférából kidobódik egy
plazmoid). Az erővonal-összekapcsolódás a
csóvában mindig a bolygótól elég messze történik meg ahhoz, hogy a zárt erővonalrendszert
gyakorlatilag ne érintse. A Föld esetében eddig
még nem igazolódott, hogy spontán erővonalösszekapcsolódások (spontán substormok)
bolygóközi zavar nélkül is létrejönnek-e a
magnetoszféra csóvájában.
Ionizálódás a napfény hatására: bolygólégkörök
legfelső rétegének atomjait, molekuláit a Nap
ultraibolya sugárzása ionizálja. De az óriásbolygóknál a becsapódások következtében a holdak
felszínéből kivágott finom porszemcsékről, illetve a holdak vulkánjai vagy gejzírjei által kispriccelt gáz- és poranyagról is elektronokat lök ki a
Nap ultraibolya sugárzása vagy a töltött részecskék bombázása. A porszemcsékre elekt-
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ronok is ráülnek, és ezzel is töltést kapnak. Ez a
poros plazma már nemcsak a gravitációnak kell,
hogy engedelmeskedjen (tehát gyűrűként a
bolygó egyenlítő-síkjában keringjen), hanem a
mágneses erővonalak mentén spirálozva ki is
emelkedhet az egyenlítő síkjából, mint ahogy ezt
az Io hold pályája mentén a kén és a nátrium
gyűrű is teszi. A kéngyűrűnél földi távcsövekkel
napos időskálán 20 foknyi hajlásváltozást is
megfigyeltek, amely azt mutatja, hogy a Jupiternek a napi forgás miatt billegő mágneses egyenlítőjéhez illeszkedik, és nem a forgási egyenlítőhöz.
A „pick up” mechanizmus: A légkörökből felkerült hideg ionokat és a poros plazmát a bolygók
mágneses tere igyekszik felkapni, és felgyorsítani a korotáció sebességére. Ez a Jupiternek 5
bolygósugáron, vagyis az Io hold távolságán belül sikerül is. (Ennek következtében nemcsak
elektronok és protonok fordulnak ott elő, hanem
a sugárzási övezetek nagyon sok nehéz iont is
tartalmaznak.) A betáplált poros plazma az Io
pályáján túl már lemarad a korotációtól, azonban
a mágneses tér vonszolja, és szétteríti az egész
magnetoszférában. Miután a holdak Keplermozgása lassabb, mint a korotáció, a holdakat
hátulról érik utol a mágneses erővonalak, és rácsapják a töltött részecskéket a holdak követő
oldalára, ahol azok implantálódni tudnak. Ezzel
magyarázzák az Europa követő oldalán megfigyelt kénsavmezők létét, ugyanis a követő oldalon a felszín anyagába implantált kén a felszíni
vízjég anyagával kénsavat képez.
A nagyenergiájú töltött részecskék a becsapódás helyén erodálják is a holdak felszínét. A becsapódás energiája kémiai változást idéz elő,
mint ahogy ez a Japetus esetében a Phoebe porával kapcsolatban már szóba került. A Jupiter
Ganymedes holdja esetében és a belső Szaturnusz-holdakon érhető még tetten ez a folyamat.
A Ganymedes „poláris albedó-sapkája”: A
Ganymedes az egyetlen hold a Naprendszerben, amelynek saját, belső eredetű mágneses
tere van. A kialakult magnetoszféra a Jupiter
magnetoszférájába van beágyazva (15.a ábra).
A gyenge tér miatt a zárt erővonalak csak egy
keskeny egyenlítői sávban nem engedik bejutni
a Jupiter mágneses erővonalai mentén spirálozó
nagyenergiájú töltött részecskéket. A magas
szélességeken ezek zavartalanul bombázzák a
hold felszínét, aminek következtében ott más a
felszín fényvisszaverő képessége. Tehát a
Ganymedesre poláris sapkákat „varázsolnak” a
Jupiter-magnetoszféra töltött részecskéi (15.b
ábra).
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14. ábra
A magnetoszférák működése: a) A Nap mágneses erővonalainak összekapcsolódása a bolygó mágneses erővonalaival nyitottá
teszi a bolygó-magnetoszférát a bolygóközi tér felé. b) Az erővonal-összekapcsolódás „lehámozza” a zárt erővonalakat a nappali
oldalon, és a bolygó forgásával elnyújtja azokat az éjszakai oldal felé – c) kialakítva ezzel a csóvát a Nappal ellentétes oldalon.
d) A bolygóközi térből érkező lökésfront hatására összenyomódik a bolygó-magnetoszféra. Ekkor a csóva erővonalai közelebb
kerülvén egymáshoz „erővonal-visszakapcsolódás” jöhet létre. e) A zárttá vált erővonal-rész visszarántódik a bolygó közelébe –
magával hozva a körülötte giromozgást végző töltött részecskéket, míg az erővonal másik része leszakadva a rajta lévő plazmával
együtt elhagyja a bolygót. f) A nyitott erővonalak becsatlakozási helye az aurora-övezetbe, ahol beinjektálás következtében
sarki-fény jön létre, g) ahogy ezt a Dynamic Explorer mesterséges hold fotója mutatja a Föld esetében (a fényes sarló
a kép jobb felső részén a Földnek a Nap által megvilágított oldala. A rajzokat a Nishida könyvből [6] kölcsönöztük.)

A belső Szaturnusz-holdak egyenlítői ovális
albedó-foltjai [7]: Az öt belső hold elég közel kering a Szaturnuszhoz ahhoz, hogy a sugárzási
övezetek (16.a ábra) nagyenergiájú töltött részecskéi elérjék, és bombázni tudják felszínüknek a bolygóhoz legközelebb eső szeletét. Miután a holdak kötötten keringenek, és mindig
ugyanazt az oldalukat fordítják a bolygó felé, a
bombázott felszíndarab egy ellipszis alakú, sötétebbnek látszó folt, amely az egyenlítő mentén
nyúlik el (16.b és c ábrák).

A vulkáni holdak szennyezhetik a Naprendszert,
sőt a csillagközi teret is. A holdakról kivágott por
és a vulkánok által kispriccelt gáz és hamu,
amelyet a Jupiter-magnetoszféra felkapott, és
elektromos terei felgyorsítottak, újra semlegessé
is válhat. Ekkor a por a semlegesítődés pillanatában meglévő, most már nagyobb sebességével folytatja útját, s ezzel el is hagyhatja a Jupiter-rendszert. Egy-egy vulkáni kitörést így porvihar kitörés követhet. Ilyenekkel a Nap körül keringő Ulysses szonda találkozott először, és lé-
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tüket később a Galileo és a Cassini szonda is
megerősítette. Tehát a kis holdak szennyezhetik
az egész Naprendszert, sőt poruk az ionizálódást követő gyorsítás és semlegesítődés után
akár kijuthat a csillagközi térbe is.

15. ábra
A Jupiter Ganymedes holdjának „poláris sapkája”.
a) A Ganymedes mágneses tere (ahogy a Jupiter mágneses
terébe van ágyazva), és b) felszínének Mercator vetülete,
ahol látszik, hogy az egyenlítői sáv – amit a Jupiter
magnetoszférájában mozgó nagyenergiájú töltött
részecskéktől védenek a zárt erővonalak
– kisebb fényvisszaverő képességű.

16. ábra
A Szaturnuszhoz közelebbi, közepes méretű holdak
albedo-foltjai: a) Példa egy sugárzási övezetre, b) a Tethys
egyenlítői albedo-foltja, c) a Tethys felszínének Mercator
vetületén a sugárzási övezetek különböző energiájú töltött
részecskéinek becsapódási területei modellszámítások
alapján (Cassini fotók).
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A holdak „lábnyoma” bolygójuk aurora-övezetében Ha akár kivágott por, akár vulkáni vagy gejzír-kispriccelés formájában a holdakat anyag
hagyja el, és az ionizálódik, akkor az ionok a
bolygó mágneses erővonalai mentén giromozgást végeznek (17.a ábra). Ez azt jelenti, hogy a
két tükörpont között spiráloznak mindaddig,
amíg a légkör molekuláival ütközve elvesztik
energiájukat, és kiszóródnak a magnetoszférából. Az ütközés következtében a légkör molekuláit fénylésre gerjesztik. A holdon átmenő zárt
erővonal-köteg mentén spirálozó ionok elektromos áramot képviselnek a hold és a bolygó között (17.b ábra). (Az Iot a Jupiterrel összekötő
fluxuscsőben mintegy ezer amper erősségű
áram folyik.) Az áramcső becsatlakozási helyén
a bolygó légkörébe csapódó ionok által okozott
légköri fénylést nevezik a hold „lábnyomának”.
Már megtalálták az Io lábnyomán kívül az
Europáét és a Ganymedesét is (18. a ábra), ami
szerintem az első megfigyelési jel lehet arra,
hogy ezek a holdak is bocsátanak ki anyagot
(gejzír-tevékenység működhet rajtuk is).
Plazmoid-leszakadás zárt erővonalakról. Az öszszes reguláris hold bolygója zárt erővonalainak
zónáján belül mozog. A vulkáni holdak így a betáplált anyagot mind erre a területre injektálják
be. A töltött részecskék az erővonalak mentén
mozoghatnak csak (17.a ábra). Ahogy egyre
több anyag gyűlik fel, a plazmanyomás egyre
nagyobb lesz, a mágneses erővonalak egyre
jobban megnyúlnak a nagy mennyiségű plazmától (19.a ábra). Végül szétszakadnak, és egy
erővonal-összekapcsolódás révén a zárt erővonal visszarándul a bolygóhoz, a leszakadt rész
pedig – a csóvában a 14.e ábrán látható módon
létrejövő erővonal-összekapcsolódáshoz hasonlóan – egy plazmoiddal eltávozik a bolygóközi
térbe.
A modellt a Szaturnusz esetére Zieger Bertalan
soproni geofizikus kolléga dolgozta ki [8]. Az
Enceladus hold gejzírjei folyamatosan betáplálnak vízjég-port a Szaturnusz magnetoszférájába, amelyeket a hajnali oldalon a felkelő Nap
sugarai azonnal ionizálni kezdenek. Ahogy a
Szaturnusz forog a tengelye körül, és a plazmacsomag áthalad a napsütötte nappali oldalon is,
az esti oldalra érve már csaknem minden jégpor-szemcse ionizálódott. Vagyis az esti oldalon
lesz a legnagyobb plazma-nyomás (ez a Föld
esetében is így van, az esti oldalon emiatt jön
létre a plazmaszféra dudora). Itt nyúlnak meg a
legjobban az erővonalak, vagyis a modell szerint
itt történhet meg a plazmoid leszakadása. Ha
folyamatos az anyagbetáplálás az Enceladustól,
akkor folyamatosan folyik ki a plazma az esti ol-
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dalon, ha csökken az anyagbetáplálás sebessége, akkor periodikussá válik a plazmoidok leszakadása, ha pedig nagyon lecsökken az anyagbetáplálás, akkor a leszakadás kaotikussá válik.
A Szaturnusz magnetoszférája úgy viselkedik,
mint egy csöpögő csap. Ez a modell valószínűleg a Jupiterre is alkalmazható, csak ott nem a
vízjég-por, hanem a kén- és szilikátvulkanizmus
miatt nehezebb ionok töltik meg a belső
magnetoszférát.
A holdak tehát, mint láttuk, vulkáni működés
esetén gázgyűrűt, gejzírműködés esetén jégporgyűrűt hoznak létre bolygójuk körül. De a legfeltűnőbb zavaró hatás mégis a bolygó-magneto-

szféra működésében nyilvánul meg amiatt, hogy
az óriásbolygóknál a vulkáni holdak nagyon sok
anyagot táplálnak be a magnetoszférák zárt
erővonalainak zónájába. Ez a rengeteg plazma
az óriásbolygók gyors forgása következtében
gyorsan áramlik, ami miatt jóformán folyamatos
az erővonal-összekapcsolódás, és nagyon változó, dinamikus a sarkifény-tevékenység (19.b,
c és d. ábrák). Nincs is hozzá szükség a bolygóközi térből érkező zavarra. Ilyenkor egy nagyon keskeny sarkifény-szalag jön létre, amely
időben folyamatosan körbe ér az aurora ovál körül (18.a ábra).

17. ábra
a) Töltött részecskék giromozgása egy erővonal-kötegen belül. b) Az Io pályája mentén a vulkánokból kikerülő anyag tóruszt alkot,
és ennek az ionizált része az Ion átmenő mágneses erővonal-köteg mentén jut el a Jupiter légkörébe – fénylésre gerjesztvén azt:
ez az Io „lábnyoma” (lásd 18.a ábra).

Ha aztán egy-egy napkitörés miatt a bolygóközi
térben még megérkezik egy lökésfront is, és az
még össze is nyomja a magnetoszférát, akkor a
csóvában jön létre erővonal-összekapcsolódás.
Ez már a földihez hasonló sarki fényt eredményez, amely a nyitott erővonalak (14.f ábra) befutási helyeinél lángol fel, és sokkal szélesebb
az éjszakai oldalon (18.b ábra). Ez az óriásbolygók mágneses pólusaihoz sokkal közelebb
is keletkezik, mint a holdak anyaga miatt létrejövő keskeny sarkifény-szalag, tehát azon belül
helyezkedik el.
És ehhez az „isteni színjátékhoz” jönnek még a
holdak lábnyomai, mint sarkifény-pamacsok
(18.a ábra), amelyek a holdak bolygó-körüli keringésével járnak körbe-körbe – még messzebb
a pólusoktól.
18. ábra
A Jupiter aurora-övezete a) nyugodt és b) zavart bolygóközi
tér esetén (Galileo fotók). A keskeny sarkifény-sávon kívül
látható kis fényfoltok a holdak „lábnyomai”.
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20. ábra
A bolygók és holdak sűrűségei a Naptól mért távolság
függvényében. Egy-egy bolygó különböző holdjainak
nagyon eltérő sűrűségét elsősorban a bolygó-hold
kölcsönhatásoknak tulajdonítom. (saját ábra)

19. ábra
a) Modellszámítás: a Szaturnusz zárt erővonalaira betáplált
jégpor az esti oldalra érve zömében már ionizálódva nagy
plazma-nyomást eredményez, és ez ott megnyújtja az erővonalakat. Ennek következtében erővonal-összekapcsolódás
jöhet létre, és ez plazmoid kibocsátásával jár. Így szabadul
meg a Szaturnusz magnetoszférája a sok betáplált anyagtól.
b) A Szaturnusz nagyon változékony aurorája a Hubble
Űrteleszkóp felvételein és c, d) Cassini fotókon.

21. ábra
Az óriásbolygók holdjainak távolságai bolygójuktól (a bolygó sugarában, mint egységben) mérve. A holdakat jelző körök egymáshoz
3
képest méretarányosak. A körökön belül a holdak átmérőit km-ben, átlagsűrűségeiket g/cm -ben tüntettem fel. A köröket kívülrőlösszekötő ellipszis-darabok mellett lévő számok az illető holdak keringési idejeinek arányát mutatják. A kivastagított 2:1 arány erős
rezonancia lehetőségét jelzi. (saját ábra)
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feszültséggel és fűtéssel jár. A feszültségek következménye szilárd, törékeny kérgek esetén
globális repedésrendszerek kialakulása. Az árapály globális cirkulációkat indíthat be minden
folyadék és légköri rétegben. Ez hőfelszabadulással jár, és differenciálódáson keresztül kéreg
alatti óceánok kialakulásához vezethet vagy vulkanizmust tesz lehetővé. Ezen utóbbi esetben a
hold besűrűsödését segíti elő, mert vulkanizmus
révén az illó elemek a köpenyből és a kéregből
is könnyebben kerülnek ki, és a légkörből is
könnyebben tudnak elszökni. Nagyon jól látszik
ez a besűrűsödés a 20. ábrán lévő diagramon.
A rezonáns rendszerekben (21. ábra) az óriásbolygóhoz közelebb lévő holdak átlagsűrűségei
általában nagyobbak, vagyis egy hold annál
„kigázosodottabb”, minél közelebb van a bolygójához, vagyis minél nagyobb árapályfűtést szenvedett el. Ez legtisztábban a Jupiter Galileiholdjainál látszik.

22. ábra
A Jupiter négy reguláris holdjának fotója nagyon
különböző geológiai aktivitási szintre utal (Galileo fotók:
a) Io, b) Europa, c) Ganymedes, d) Callisto). Ezt főként
a rezonanciák miatt fellépő árapályfűtés egyre növekvő
erőssége okozhatja, ahogy a Jupiterhez egyre közelebb
keringő holdakat tekintjük. Az Io belsejében az erős fűtés
miatt magma-óceán, az Europában a mintegy 20 km vastag
jégkéreg alatt egy 100 km mély vízóceán, a Ganymedesben
egy 150 km mélységben lévő 10 km-nyi globális vízréteg
(vízóceán) létezhet. A Callisto is tartalmazhat egy globális
vízréteget, de az, hogy a felszínén csak becsapódásos krátereket látunk, arra utal, hogy a Ganymedesszel ellentétben
a Callisto nem differenciálódott teljesen. Mivel a belsejében
nem indult be cirkuláció, ami kivezetné a hőt, és külső rétege
egy nagyon vastag, jól izoláló réteg lehet, a termelődött
belső hő a bolygótest belsejében maradt.

Ennek alapján érthetjük meg, hogy bár egy reguláris holdrendszernél feltételezhető, hogy a
holdak ugyanabból a protoplanetáris korongból
keletkezvén nagyjából azonos összetétellel indultak, miért néznek ki ma egészen másként,
mint ahogy ez a Galilei-holdak esetében láthatjuk. (22. ábra). Továbbá azt is, hogy a külső
Naprendszerben a korábban „halottnak” vélt,
vagy néhol az egészen kicsi holdak is miért mutatnak komoly geológiai aktivitást. Szerintem
mindezek annak a következményei, hogy ezek a
holdak nem egyedül róják köreiket a Nap körül,
hanem egy bolygó körül keringenek holdtársakkal együtt.
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