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Sok  űrcsillagászati  projekt  megvalósulása  tart  jóval  hosszabb  ideig,  mint  azt  megálmodóik 
tervezték, de a RadioAstron ezek között is dobogós helyezést érne el – már ami a késés időtartamát 
illeti. A projekt az Orosz Tudományos Akadémia Lebegyev Fizikai Intézetében, Nyikolaj Kardasov 
vezetésével, ugyanis az 1980-as évek elején körvonalazódott (1982-ben még RACSAT néven), és 
akkoriban a műhold felbocsátását 1993-ra tervezték. Végül ez csak 18 évvel később, 2011. július 
18-án történt meg Bajkonurból, Kazahsztánból (a projekt vezetését azóta Kardasov mellett  Jurij 
Kovaljov végzi). A késlekedés fő oka a Szovjetunió szétesése és ezzel párhuzamosan gyökeresen 
átalakuló  világpolitikai  helyzet  volt.  (Természetesen  alapvetően  a  fenti  események  hatására 
bekövetkező pénzhiány miatt került annak idején parkolópályára a program.)

De miért is van szükség egy Föld körül keringő rádió-antennára, hiszen a rádióhullámok nagy része, 
a  néhány mm és a  néhányszor  10 méter  közötti  hullámhossztartományban,  különösebb akadály 
nélkül  áthatol  a  légkörön? A válasz a felbontóképesség növelése.  Egy adott  átmérőjű távcsővel 
minél  hosszabb  hullámhosszakon  végzünk  csillagászati  megfigyelést,  a  szögfelbontás  annyival 
rosszabb lesz.  Viszont  nagyobb átmérőjű távcsövet  használva a  felbontóképesség növelhető.  Az 
optikai és a rádiótartomány között a hullámhosszban négy-nyolc nagyságrendnyi különbség van. 
Tehát ahhoz, hogy ugyanolyan jó felbontást érjünk el a rádiótartományban végzett mérések során, 
mint  az  optikaiban,  megépíthetetlenül  hatalmas  antennákat  kellene  használnunk.  Szerencsére 
azonban  rádiótartományban  megvalósítható  az  interferométeres  megfigyelési  technika.  Ennek 
lényege, hogy egyszerre több, egymástól messze elhelyezkedő rádióantenna figyeli ugyanazt az égi 
objektumot. Az érzékelt jeleket rögzítik, majd később visszajátsszák és korrelálják. Ily módon az 
elérhető felbontás  sokszorosa a résztvevő antennák egyedi felbontóképességének;  a  felbontást  a 
legnagyobb  bázisvonal,  azaz  az  antennák  közötti  legnagyobb  távolság  határozza  meg.  Ezt  a 
technikát  angol  rövidítéssel  VLBI-nek  (Very  Long  Baseline  Interferometry),  nagyon  hosszú 
bázisvonalú  interferometriának  nevezik.  A  rádióantennák  összekapcsolt  rendszere  ebből  a 
szempontból  úgy  működik,  mint  egyetlen  hatalmas  antenna,  melynek  átmérője  megegyezik  a 
leghosszabb  bázisvonal  hosszával.  A  Földre  telepített  antennák  hálózatával  centiméteres 
hullámhosszakon ezredívmásodpercnél is jobb felbontást lehet elérni. Az egyik antenna Föld körüli 
pályára állításával azonban a felbontás még tovább növelhető, ez az űr-VLBI. A RadioAstron tehát 
ezt a technikát volt hivatott megvalósítani. 

A RadioAstron program késése miatt az űr-VLBI technika első dedikált űreszköze a japán HALCA 
műhold  lett,  amelyet  1997-ben  bocsátottak  fel  és  nemzetközi  összefogás  keretében  páratlanul 
sikeres tudományos programot valósított meg több mint nyolc éves működése alatt.  (A program 
rövidítésével  egyébként  –  VLBI  Space  Observatory  Programme,  röviden  VSOP  –  a  laikus 
konyakkedvelő is gyakran találkozhat a mindennapokban.) A RadioAstron a HALCA-ra mind az 
antenna méretében, mind a pálya magasságában, mind a fedélzeten elhelyezett rádiócsillagászati 
vevőkben ráígért. Nyolc méteres helyett, tíz méteres átmérőjű antenna, 21 000 km helyett több mint 

1 A munka a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt  
keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul  
meg.
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350 000 km-es földtávolpont, ebből következően 6 óra helyett több mint 8 napos keringési periódus, 
három vevő helyett négy. (A HALCA esetében az eredetileg tervezett három vevőből végül kettő 
volt tökéletesen működőképes, az 1.6 GHz-es (L-jelű) és az 5 GHz-es (C-jelű) frekvenciasávban 
működő.) A RadioAstron által megfigyelésre használt négy hullámsáv a következő: 92 cm (P-sáv), 
18 cm (L-sáv), 6 cm (C-sáv) és 1,3 cm (K-sáv). A legnagyobb ugrás láthatóan a pálya méretében és 
alakjában következett be: a RadioAstron hatalmas, elnyúlt ellipszispályán kering (földközelpontja 
10 000 km). Ez azt jelenti, hogy a földi hálózattal együtt működő RadioAstron a csillagászatban 
eddig  elért  legjobb szögfelbontást  képes  megvalósítani!  Számszerűsítve,  az  elméletileg  elérhető 
legjobb  felbontás  (1,3  cm-es  hullámhosszon,  a  leghosszabb  megvalósítható  bázisvonalon)  7 
milliomod ívmásodperc; vagyis ez olyan mintha a Földről a Hold felszínén 2 cm-es alakzatokat is 
meg tudnánk különböztetni.

A RadioAstront öt éves élettartamra tervezték. Tudományos programja három nagyobb szakaszra 
bontható. Az első,  Early Science Program 2013. júniusban zárult le. A Key Science Program ezt 
követően  vette  kezdetét,  ennek  keretében  a  várható  legnagyobb  tudományos  hatású  méréseket 
viszik véghez.  2014. januártól  pedig már bárki számára nyitott  módon lehet távcsőidő-kérelmet 
benyújtani  (amelyek  észlelése  2014  nyarától  várható).  De  milyen  égi  objektumokat 
tanulmányozhatunk az új, a földi VLBI antennák és a RadioAstron egyesítésével létrejövő űr-VLBI 
hálózattal?  Egyáltalán vannak-e olyan rádiósugárzó források,  amelyek ilyen felbontás  mellett  is 
megfigyelhetőek?  Ez  utóbbi  egyébként  egyike  volt  azoknak  a  kulcskérdéseknek,  amelyeket  a 
RadioAstron hivatott vizsgálni. Az alábbiakban röviden bemutatom a program égi célpontjait és az 
első (sokszor meglepő) megfigyelési eredményeket.

1. Az aktív galaxismagok (active galactic nucleus, AGN) központi energiaforrása egy szupernagy 
tömegű fekete lyuk (tömege 106-109 naptömegnyi), amely környezetéből anyagot fog be. A befogott 
anyag felszabaduló gravitációs  potenciális  energiája  táplálja  az  AGN megfigyelt  sugárzását.  Az 
anyag egy akkréciós korongba gyűlik a fekete lyuk körül. Az anyagbefogási korong alatt és felett 
gyorsan  mozgó  gázfelhők  (szélesvonalas  tartomány,  broad  line  region,  BLR)  és  központi 
energiaforrástól távolabb lassabban mozgó felhők (keskenyvonalas tartomány, narrow line region, 
NLR) található. Nagyobb távolságban a központi energiaforrást körbeveszi egy árnyékoló portórusz 
is. A fenti kép az AGN-ek egyesített modellje, amely szerint a megfigyelt számos különböző AGN 
tulajdonság nagy része a más-más látóiránnyal (a különböző összetevőknek az árnyékoló por-felhők 
általi  „kitakarásával”)  magyarázható.  Az  AGN-ek  egy  kicsi,  de  annál  erősebben  rádiósugárzó 
csoportjában  az  anyagbefogási  korongra  merőlegesen kiinduló  nagyenergiajú  anyagkilövellések, 
úgynevezett jetek találhatóak. (Mellesleg a jetek meglétét vagy hiányát az fentebb vázolt egyesített 
modell  nem képes  magyarázni.)  A jeteknél  a  megfigyelések  alapján feltételezett  főbb sugárzási 
folyamatok  a  szinkrotron-sugárzás  és  az  inverz  Compton-sugárzás.  Előbbit  relativisztikus 
sebességgel (a fénysebesség akár 99%-ával) a mágneses erővonalak körül spirálvonalban mozgó 
töltött  részecskék bocsátják ki.  Az utóbbi  akkor  jelentkezik,  amikor  egy nagyenergiájú elektron 
kölcsönhatásba lép egy fotonnal, energiát adva át neki. Ezen két folyamat együttesen alakítja ki a jet 
fotoneloszlását. A rádiótartományban a szinkrotron sugárzást figyelhetjük meg. Azokat az AGN-
eket,  ahol  kis  szögben látunk rá  egy jetre  (a  jet  tengelyével  kis  szöget  zár  be  a  látóirányunk) 
kvazárnak,  illetve  blazárnak  nevezzük.  Ezekben  az  objektumokban  a  rádiósugárzó  komponens 
kompakt, ezredívmásodpercnél is kisebb méretű – legalábbis ezt mutatták az eddigi földi hálózatok 
és a HALCA-val megvalósított űr-VLBI mérések is. 

A RadioAstronnal végzett legelső megfigyelések arra utalnak, hogy számos ismert kvazár és blazár 
magja (a központi fekete lyukhoz legközelebbi rádió sugárzó jet komponens) még ezeken az extrém 
hosszú bázisvonalakon (azaz különösen jó felbontással) is kompaktnak adódik. Közel tíz kvazárt 
sikerült 5-19 földátmérő hosszúságú bázisvonalon detektálni, és további kettőt némiképp rövidebb, 
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2,5-8 földátmérőjű bázisvonalon. Az 0716+714 jelű forrás esetében a kompakt komponens mérete 
70 mikroívmásodpercnek (azaz 70 milliomod ívmásodpercnek) adódott, ami a forrás távolságában 
kevesebb mint egy fényévnek felel meg.

2. A csillagfejlődési folyamatok egyik lehetséges végállapota a neutroncsillag. A neutroncsillagban, 
amely a  szupernóva-robbanást  követően marad vissza,  extrém körülmények uralkodnak:  nagy a 
nyomás  és  a  sűrűség,  1-2 naptömegnyi  anyag egy 10-20 km átmérőjű  objektumban préselődik 
össze. A neutroncsillag megőrzi az „anyacsillagának” impulzusmomentumát és mágneses terét, így 
egy nagyon gyorsan forgó (a tengelyforgási idő nagyságrendileg a másodperces-századmásodperces 
tartományba  esik)  és  rendkívül  erős  (1010-1012  gauss)  mágneses  térrel  rendelkező  kompakt 
objektum.  Ha  megfelelő  irányból  látunk  rá  a  neutroncsillagra,  akkor  a  forgástengely  körül 
precessziós mozgást végző mágneses tengely, időről időre végigsöpör a látóirányunkon és ezt a 
sugárzás  periodikus  fel-felvillanásaként,  pulzálásként  érzékeljük.  Ezt  a  fajta  neutroncsillagot 
pulzárnak nevezzük. Az AGN-ekhez hasonlóan rádiótartományban itt is a mágneses erővonalak 
körül relativisztikus sebességgel  mozgó töltött  részecskék által  kisugárzott  szinkrotron-sugárzást 
figyelhetjük meg. 

A pulzárok rádiósugárzása még kompaktabb, mint a blazároké, azonban épp ezért minden esetben 
figyelembe kell venni egy a Tejútrendszer turbulens ionizált csillagközi anyaga miatt bekövetkező 
szóródási effektust.  Ez a jelenség hasonló ahhoz, ami miatt  a  pontszerű csillagok képét  a földi 
légkörön  keresztül  nézve  pislogni,  szcintillálni  látjuk.  (Ennek  oka  a  csillagból  érkező 
fénysugárzásnak  a  földi  légkörben  való  szóródása.  Minél  turbulensebb  a  légkör,  annál  inkább 
„remeg” a csillag képe. Mivel a bolygók nem pontszerűek, mint a sokkal távolabbi a csillagok, 
azoknál  nem lép  fel  ilyen  jelenség.)  A pulzárok  esetében  a  csillagközi  anyag  okozta  szóródás 
kiszélesíti az alapvetően keskeny pulzust, vagy a pulzár kompakt képét (emellett még számos más 
megfigyelhető effektust is okoz). Ez a jelenség viszont lehetőséget ad arra, hogy a köztünk és a 
pulzár között elhelyezkedő ionizált anyag tulajdonságairól többet tudjunk meg. 

A RadioAstronnal végzett első mérések két pulzár esetében is azt mutatták, hogy a kiszélesedést a 
csillagközi  anyag  két,  vékony,  felhőszerű  képződménye  valósíthatja  meg.  A  távolabbi  100 
parszekre2 (kb. 300 fényévre) a közelebbi 10 pc-re (kb. 30 fényévre) helyezkedik el a Földtől. Egy 
másik  meglepő  felfedezés  volt,  hogy  100  000  km-es  bázisvonalon  (18  cm-es  hullámhosszon) 
sikerült detektálni a Vela pulzárt, amit korábban lehetetlennek tartottak pontosan a csillagközi anyag 
okozta kiszélesedés miatt. Az eddig elfogadott modell szerint ugyanis a forrás képe „szétkenődik”, 
nem kompakt pontforrásként látszik, ezért nagyon hosszú bázisvonalon már nem lehetne detektálni. 
A kutatók egyelőre még adósak a pontos magyarázattal, valószínűleg a rádióhullámok szóródásért 
felelős ionizált anyag szerkezete bonyolultabb, mint azt eddig feltételezték.

3.  A csillagászati  mézerek  a  laboratóriumi  lézerekhez  hasonlóan,  stimuláló  sugárzás  hatására 
létrejövő egy nagyon keskeny hullámhossztartományra korlátozódó elektromágneses sugárforrások. 
A kibocsátott  sugárzás  hullámhossza  az  adott  molekula  gerjesztett  átmenetére  jellemző,  tehát 
például a vízmézereket a K-sávban, a hidroxil mézereket az L-sávban lehet megfigyelni. A mézerek 
nagyon fényes, pontszerű források, ezért egyrészt ideális célforrásai a RadioAstronnak, másrészt, 
akárcsak a pulzároknál itt is felmerül a Tejútrendszer ionizált csillagközi anyagának torzító hatása, 
ami esetleg megakadályozhatja az észlelést. 

A fentebb említett víz-, és hidroxil mézerek főleg csillagkeletkezési területeken és idősebb csillagok 

2 1 parszek (pc) = 3,26 fényév a gyarkolatban használt csillagászati távolságegység. Az a távolság, ahonnan a Föld 
Nap körüli pályájának sugara (vagyis 1 csillagászati egység) merőleges rálátás esetén 1 ívmásodperc szög alatt 
látszik.
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körül,  az  azokat  körülvevő  ledobott  burokban  találhatóak.  A  RadioAstron  segítségével  a 
legkompaktabb, tehát a legextrémebb, legerősebb sugárzási környezetben kialakuló mézereket lehet 
tanulmányozni és ezekről az extrém körülményekről is többet lehet megtudni. Mivel a mézerek 
helyzete és mozgása (pontforrás voltuk miatt) viszonylag egyszerű, segítségükkel az őket körülvevő 
anyag (például a csillag által ledobott burok) mozgása megismerhető. 

A RadioAstron  első  mérései  1-5  földátmérő  hosszúságú  bázisvonalon  is  detektáltak  mézert.  A 
Tejútrendszer  Cepheus  A  nevű  csillagkeletkezési  területén  3,5  földátmérőjű  bázisvonalon 
detektáltak vízmézert, amelynek mérete 0,043 csillagászati egységnek, 6,5 millió km-nek adódott. 
Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy a csillagközi szcintilláció okozta kiszélesedés nem teszi lehetetlenné 
a mézerek észlelését extrém hosszú bázisvonalakon sem.

A földi kiszolgálórendszerek
Természetesen a RadioAstron nem egyedül dolgozik. A telemetriát, kommunikációt az Usszurijszk 
(Vlagyivosztoktól  98  km-re  északra)  és  a  Moszkva  közelében  (Medvezsje  Ozera,  Bear  Lakes) 
található űrtávközlési antennák végzik. A mérési adatok lesugárzására használható követő-állomás 
egyelőre csak kettő van, Oroszországban Puscsinóban és az Egyesült Államokban Green Bank-ben, 
de  terveznek  egyet  Dél-Afrikába  is.  (Összehasonlításképpen  a  HALCA-nak  négy földi  követő-
állomása volt).  A követő-állomás alapvető fontosságú, feladata a műhold által végzett észlelések 
rögzítése és az idő szinkronizálása. Az interferométeres hálózatban a különböző antennák jeleinek 
korrelálásához (az interferencia létrehozásához) elengedhetetlen, hogy pontosan tudjuk egymáshoz 
képest  mikor  vették  a  rádiójeleket  a  hálózat  egyes  elemei,  ezért  a  RadioAstronon  és  a 
követőállomásain  is  hidrogén  mézer  atomórák  szolgáltatják  az  időjelet.  Mivel  csillagászati 
megfigyelést a műhold csak akkor végezhet, ha legalább egy követőállomás veszi a jeleit,  ezért 
minél több (a Földön minél egyenletesebben elhelyezett) követőállomás működik, annál hosszabb 
időt lehet hasznos mérésekkel tölteni. Az interferométeres jel előállításánál az idő mellett a helynek 
is nagy szerepe van. Ahhoz, hogy a RadioAstront a földi rendszerekkel együtt lehessen használni, 
nagy pontossággal kell tudni, hogy az adott pillanatban pályáján épp hol található. Ezért időnként 
lézeres helymeghatározó földi  állomásokat  is  használnak a  RadioAstron pályameghatározásának 
segítésére. (Emellett még négy másik módszert is alkalmaznak a pontos helymeghatározáshoz.) A 
földi  követőállomások  mellett  szükség  van  a  földi  rádióantennák  hálózatára,  hiszen  a  rádió-
interferométeres mérés alapja épp az, hogy az antenna egy rendszer egyik tagjaként üzemel. Számos 
antennával  sikerült  megegyezniük  (Oroszország  mellett  például  Japánban,  Olaszországban, 
Spanyolországban,  Lengyelországban,  Kínában,  Dél-Afrikában  és  Nagy-Britanniában),  hogy 
interferométeres  mérésekre  szánt  idejük  egy  részét  RadioAstronnal  közös  űr-VLBI méréseknek 
szentelik. Az adatok korrelálása három helyen is lehetséges, a RadioAstron saját korrelátora (mely a 
Lebegyev Fizikai Intézetben Astro Space Centerben található) mellett Németországban, Bonnban a 
Max  Planck  Rádiócsillagászati  Intézetben  és  Hollandiában,  Dwingelooban,  az  Európai  VLBI 
Hálózat központjában.

Magyar vonatkozások
A RadioAstron programot a nemzetközi közösség számára hivatalosan Magyarországon jelentették 
be még 1985 októberében a KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet (ma MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont)  szervezésében  tartott  megbeszélésen.  Magyarország  a  kezdeti  időkben  a 
tudományos  közreműködésével  kapott  helyett  a  RadioAstron  projektben.  A  Földmérési  és 
Távérzékelési Intézet (FÖMI) penci Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumában (KGO) Fejes István 
vezetésével alakult egy űr-VLBI kutatócsoport. (Sajnos ő már nem érhette meg a műhold sikeres 
felbocsátását, de a sikeres start után a RadioAstront ismertető és a tudományos munka kezdetét 
bejelentő publikáción társszerzőként őt  is feltüntették.)  Még a kilencvenes években a KGO-ban 
készült el egy olyan számítógépes programcsomag, amely az űr-VLBI mérések szimulációjára volt 
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alkalmas.  A RadioAstron késése  miatt  ezt  a  szoftvert  végül  HALCA mérések  megtervezésekor 
használták.  A program egyedi  vonása,  hogy két  különböző műholdat  is  tud kezelni  (a  hasonló 
amerikai szimulációs program erre nem volt képes). A KGO-s csoport (időről-időre kiegészülve 
diplomamunkát doktori disszertációt készítő diákokkal) részt vett a HALCA-val végzett több száz 
kvazárt célzó felmérésben és további számos VSOP mérésben. Aktív részt vállalnak a RadioAstron 
programban is, nemzetközi kutatócsoportok tagjaként. Munkájukat korábban a Magyar Űrkutatási 
Iroda  témapályázatain  elnyert  támogatás,  jelenleg  pedig  az  Országos  Tudományos  Kutatási 
Alapprogramok (OTKA) 104539 számú projektje segíti.
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1. ábra: A RadioAstron Föld körüli pályán, fantáziarajz. Lavocskin Egyesület
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2. ábra: A RadioAstron felbocsátása egy Zenyit-3F hordozórakétával. Orosz Űrügynökség 
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3. ábra: Első interferométeres detektálás (a 0202+735 jelű kvazár) frekvencia és időkésés 
függvényében. RadioAstron - Effelsberg bázisvonal, a megfigyeléskor a műhold 100 000 km-re volt 
a Földtől.Astro Space Center, RadioAstron Newsletter, 10, 2011.12.08.
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4. ábra: A HALCA és a RadioAstron pályájának összehasonlítása (a Föld nem méretarányos).


