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Csillagászati Tanszék
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Részecskefizika, nagyenergiájú magfizika, csillagászat program
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Előzmények és célkitűzések

A megfigyelések szerint a fősorozati csillagok közel 60%-a kettős vagy többszörös rend-
szereket alkot (1). Gravitációsan kötött kettős rendszereket azonban nem csak a csillagok
között találunk. Közvetlen közelünkben, a Naprendszerben a bolygók és a kisbolygók
között is akad számos kettős rendszer. Példaként emĺıthetjük szűkebb otthonunk, a Föld
és a Hold kettősét vagy a Plútó–Charon rendszert. Napjainkban egyre több kettős kis-
bolygó válik ismertté a Jupiter és a Mars pályája közt húzódó fő kisbolygóövben és a
Neptunuszon túli Kuiper-övben.

A hagyományos égi mechanikai elrendezésben a bolygó egy csillag körül kering, és egy
távoli, tömeggel rendelkező, pontszerű test perturbálja a mozgását. A kettőscsillagoknál
ennek az az eset felel meg, hogy a bolygó az egyik csillag körül kering, és a másik csak
perturbálja a mozgását. Ezek az S (satellite) t́ıpusú pályák. A napjainkig (2009 tavasz)
a kettőscsillagok körül felfedezett bolygók ilyen, S t́ıpusú pályákon keringenek. Ezeket
a rendszereket többen is tanulmányozták, például (2; 3), (4) és (5). Elméletileg létezik
egy másik pályat́ıpus is, az úgynevezett P (planet) t́ıpusú pályák. Az ilyen pályákon
mozgó bolygók egyszerre kerülik meg mind a két csillagot. A P t́ıpusú pályák stabilitását
vizsgálta (6; 17; 19).

A S és P t́ıpusú pályák között egyfajta átmenetet jelent a trójai t́ıpusú pálya.
Ilyenkor a test a két nagytömegű komponens L4 vagy L5 Lagrange-pontja körül végez
librációs mozgást, a főkomponensekkel 1:1 középmozgás rezonanciában. A legismer-
tebb naprendszerbeli példák a Jupiter Trójai kisbolygói. Napjainkban az égi mechanika
egyik legérdekesebb kérdése, hogy léteznek-e trójai bolygók exobolygó-rendszerekben. Az
utóbbi években számos tanulmányt szenteltek a kérdésnek. Az egyik tanulmány (7) az ex-
centricitás és a tömegparaméter függvényében vizsgálja az általános háromtest-probléma
L4, L5 Lagrange-pontjainak nemlineáris stabilitását. Az eredmények azt jelzik, hogy széles
bolygótömeg és excentricitás tartományban létezhetnek stabilan trójai t́ıpusú égitestek.

A stabilitás mellett az is kérdés, hogy létre jöhet-e a csillag körül a két égitest megfelelő
konfigurációja. Jeleleg több lehetséges mechanizmust vizsgálnak. Az egyik lehetséges
út, a protoplanetáris korongból való akkréció (8), (9). Egy másik elmélet szerint 1:1
rezonancia jöhet létre az óriásbolygó tömegének gyors növekedése következtében is (9),
vagy a bolygók konvergens migrációja miatt (10), (11). Szintén vizsgálat tárgyát képezi
az az elképzelés, amely szerint a Lagrange-pont körüli pályára befogódott planetezimálok
sorozatos ütközése során formálódik Föld-t́ıpusú trójai bolygó (12).

Munkám során az eddig ismerté vált Naprendszerbeli kettősök közül vizsgáltam a
Plútó–Charon, az 1997 CQ29, az 1998 SM165, az 1998 WW31, az 1999 RZ253, az 1999
TC36, a 2000 CF105 és a 2001 QT297 rendszerben egy harmadik test P–t́ıpusú pályáinak
stabilitását. A Plútó–Charon rendszer esetén kérdés volt az újonnan felfedezett két kis
hold pályájának stabilitása is. A pramétertér szerkezete alapján sikerült a holdak kiala-
kulására, illetve a napjainkban még nem pontosan ismert pályaelemek lehetséges értékeire
megszoŕıtásokat adni. A trójai t́ıpusú rendszerek esetén célom volt az L4 pont körüli
stabil tartomány mérete tömegparaméter–excentricitás śıkon vett eloszlásának minden
korábbinál alaposabb feltérképezése. Mindezek alapján következtetéseket vontam le exo-
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bolygók lehetséges pályáira.

Alkalmazott módszerek

A doktori értekezésben a kettősök körüli pályák stabilitását és az L4 pont körüli sta-
bil tartomány kiterjedését vizsgáltam az elliptikus korlátozott háromtest-probléma keretei
közt. A problémát léıró differenciálegyenlet-rendszer megoldására numerikus módszereket
használtam. A Plútó–Charon rendszer és a kettős Kuiper-objektumok P t́ıpusú pályái
esetén a stabilitását három mennyiség seǵıtségével határoztam meg. Az egyik mennyiség
a relat́ıv Ljapunov-indikátor (RLI) volt (13). Tudjuk, hogy a véges időre vett Ljapunov-
indikátorok a legnagyobb Ljapunov-exponenshez konvergálnak. Az RLI módszer két ere-
detileg közeli pálya konvergenciájának a különbségét méri. Ezzel a módszerrel nagyon
gyorsan el lehet dönteni egy pályáról, hogy a viselkedése kaotikus vagy sem. A módszert
alkalmazták például (14; 15; 16; 17; 19).

A másik számı́tott mennyiség a maximális excentricitás (ME). Ez nem más, mint a
pályának a vizsgált időtartam alatt elért legnagyobb excentricitása. A nagyobb excent-
ricitású pályák nagyobb valósźınűséggel válnak instabillá egy több bolygóból álló rend-
szerben, mivel jobban meg tudják közeĺıteni a perturbáló égitesteket. A módszert több
munkában is alkalmazták (18; 17; 19)

A harmadik alkalmazott módszer az excentricitások különbségének maximumán
(MDE) alapul. Ezt a módszert jelen munka elkésźıtéséhez fejlesztettem ki. Hasonlóan
a már emĺıtett RLI-hez, ez a módszer is két közeli pálya viselkedését hasonĺıtja össze.
Mivel kaotikus tartományban a két közeli pálya excentricitása nagyon különböző módon
fejlődik, az excentricitások közötti különbség viszonylag nagy lehet, még akkor is, ha az
excentricitások átlagértéke, illetve azok különbsége kicsi is marad (17; 19).

A trójai t́ıpusú mozgások vizsgálatának során a próbatest kezdőhelyzetét változtatva
numerikus integrálással kerestem meg a stabil tartomány határát. Az L4 ponttól addig
távoĺıtottam a test kezdőhelyzetét, amı́g el nem értem a stabil mozgás határát. Az ı́gy
nyert maximális távolságot használtam a stabil tartomány méretének jellemzésére, és a
méreteloszlás tömegparaméter–excentricitás śıkon vett eloszlásának minden korábbinál
részletesebb feltérképezésére.



Saját eredmények összefoglalása (tézisek)

1. Megállaṕıtottam, hogy a Plútó–Charon rendszerben 2006-ban felfedezett két hold, a
Nix és a Hydra feltételezett pályaelemei a paramétertér stabil tartományába esnek,
vagyis a pályájuk stabil (17).

2. A pályaelemtér vizsgálata alapján kijelenthető, hogy a Nix és a Hydra pályájának ex-
centricitása csak viszonylag kis értéket vehet fel. Ez alátámasztja azt az elképzelést,
hogy a két hold nem befogás útján vált a rendszer részévé, mivel ilyenkor az
elsődleges pályának általában nagy az excentricitása, és csak a Naprendszer koránál
hosszabb idő alatt csökkenhetett volna a megfigyelések alapján feltételezett értékre
(17).

3. Kimutattam, hogy a kettős Kuiper-objektumok közül a pályaelemek terében a stabil
tartomány kiterjedése alapján lehetséges eddig még fel nem fedezett holdja az alábbi
rendszereknek: 1998 SM165, 1999 RZ253 és 1999 TC36. Az alábbi rendszerekben
a paramétertér stabil tartományának kis mérete miatt kizárható holdak hosszabb
idejű jelenléte: 1997 CQ29, 1998 WW31, 2000 CF105 és 2001 QT297. Ha mégis
sikerülne holdat találni az utóbbi rendszerekben, az a kettős Kuiper-objektunok
kialakulására vonatkozó elméletek próbaköve lenne (19).

4. Feltérképeztem az L4 körüli stabil tartomány méreteloszlását az elliptikus
korlátozott háromtest-probléma esetére a tömegparaméter és az excentricitás
függvényében. A méreteloszlás finom szerkezetettel rendelkezik, maximumok és
minimumok váltogatják egymást. A minimum zónák az L4 körüli librációs mozgás
frekvenciái közötti rezonanciákkal állnak kapcsolatban (20).

5. Az L4 körüli stabil tartomány méreteloszlásában egy nagy minimum zóna, az A 2:1
rezonancia, μ = 0.015 körül helyezkedik el, ami egy naptömegű csillagot feltételezve
hozzávetőlegesen 15 Jupiter-tömegű ḱısérőt jelent. Nem valósźınű, hogy egy ekkora
tömegű barna törpének trójai társa legyen az igen kisméretű stabil tartomány mi-
att. Ennél nagyobb relat́ıv tömegű barna törpének sem várható, hogy trójai társa
legyen, még akkor sem, ha ott a stabil tartomány nagyobb, mivel a rendszernek a
kialakulása során át kellene jutnia a nagykiterjedésű minimum zónán. A magasabb
rendű A 5:1, A 4:1 és A 3:1 rezonanciák szintén olyan tömegparaméter értékeket
(0,004; 0,006; 0,009) és kapcsolódó excentricitásokat jeleznek, amelyek mellett egy
egybolygós exobolygó-rendszerben aligha található trójai bolygó. A legkedvezőbb
körülményeket trójai bolygók létezése szempontjából a kis tömegparaméterű és kis
excentricitású pályákon mozgó óriásbolygók jelentik, bár ezeket a tartományokat is
érinthetik a magasabb rendű rezonanciák hatásai (20).
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Nagy I., Süli Á., Érdi B.: A stability study of Plutos moon system, Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society Letters, 2006., 370, L19-L23

Konferencia kiadványok

Nagy I., Süli Á., Érdi B.: P-type orbits in the Pluto-Charon system. In: Proceedings of the
4th Workshop of Young Researchers in Astronomy & Astrophysics; Budapest, Hungary,
11-13 January, 2006; Publications of the Astronomy Department of the Eötvös University
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