Romek Károly: A Vénusz lehetséges valódi tengelyforgása.
Az űrkutatási adatok egyik jellemzője, hogy minden kiderülhet belőlük. A tudománynak ezen a területén
mindenféle állításhoz mindenféle információ adott. Csak az számít, ki milyen információkat gyűjtött össze.
A rendelkezésemre álló információk alapján pl. úgy gondolom, hogy a Vénusz tengelyforgási iránya nem
retrográd, hanem megegyezik a Földével, azaz az óramutató járásával ellenkező irányú. Ez viszont retrográd
állítás a tankönyvekével szemben.
Az alábbi ,,kérdés-feleleket” az Internetről szereztem. Úgy ahogy volt, beszúrtam ebbe a doksiba.

Kérdés: A Naprendszerben a Vénusz kivételével minden bolygó egy irányban forog a tengelye körül. A
kisfiam megkérdezte, mi ennek az oka, de bármennyire szégyellem, nem tudom. Segítene valaki?

Válasz: A csillagászok feltételezik, hogy a Vénusz kezdetben

ugyanolyan irányban forgott, mint a
Naprendszer többi bolygója. Ezért a forgási iránynak meg kellett változnia.
Egy régi elképzelés szerint a Vénusz sok milliárd évvel ezelõtt egy nagy tárggyal ütközött, és emiatt "fejre állt".
Az elmélet igaz lehet ugyan , de az újabb kutatások arra utalnak, hogy kevésbé erõs hatások is megfordíthatták a
Vénusz forgási irányát.
A Nap olyasmi kitüremkedéseket hoz létre a Vénusz sûrû atmoszférájában, mint a Föld tengereinek dagályai.
Ezek a nagynyomású kitüremkedések a kerin gés közben enyhe csavaróerõt fejtenek ki, ami a Vénuszt addig
dönthette meg apránként, amíg meg nem fordult és a mostani irányban nem kezdett el forogni. De ez csak akkor
következhetett be, ha a Vénusz kezdetben már csaknem az oldalára volt dõlve.
Nemrégiben két kutató, Alexandre Correia és Jacques Laskar más magyarázatot is talált ( Nature, 411. kötet, 767.
oldal). Az õ elméletükben az atmoszféra kitüremkedései mellett azok a kis "ráncigálások" is szerepet játszanak,
amelyeket a többi bolygó gravitációja fe jt ki a Vénuszra a bolygómozgás során. Az atmoszféra és a többi bolygó
rángatásának bonyolult kombinációja a rendszert kaotikussá teszi: a Vénuszra ható erõk megjósolhatatlan
módon adódnak össze. A modellek szerint ezek az erõk megfordíthatják a tengelyt. Vagy – ha a Vénusz sohasem
forgott gyorsan – az erõk lelassíthatták a forgást, és a másik irányban indíthatták el.
Mivel a Vénusz a Naphoz közel kering és sûrû az atmoszférája, az összes többi bolygónál nagyobb eséllyel
változtathatja meg forgási irányát.
Stephen Battersby, a New Scientist szerkesztõje
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A kérdésre adott tudományos választ mintának szánom. Mástól más esetben handabandázásnak neveznék.
A Földön ismert árapály jelenséget kitüremkedésnek ne vezni akár annak szándéka is lehet, hogy a szóban forgó kérdésre adott
válasz kevésbé legyen érthető. De még ez a rossz válasz is feltételhez van kötve: De ez csak akkor következhetett be, ha a

Vénusz kezdetben már csaknem az oldal ára volt dõlve. És mi lenne a másik válasz abban az esetben, ha a
Vénusz mégsem volt a kezdetben az oldalára dőlve? De ez már eldöntött dolog lett, mert a magyarázat így
folytatódik: ,,Nemrégiben két kutató, Alexandre Correia é s Jacques Laskar más magyarázatot is talált (Nature,
411. kötet, 767. oldal). Az õ elméletükben az atmoszféra kitüremkedései mellett azok a kis "ráncigálások" is
szerepet játszanak, amelyeket a többi bolygó gravitációja fejt ki a Vénuszra a bolygómozgás so rán”. Akkor most
ez még ugyanaz a magyarázat, vagy egy másik?. Mert az előző válasz folytatásaként adják elő, de úgy
nevezik, hogy ez már egy másik válasz. Bármelyik válasz is legyen, érthetőnek nem mondható. Mert ha ez
így megállná a helyét, akkor a következő kérdésnek így kellene hangoznia: ha az árapály jelenség és a
bolygók együttes gravitációs hatása megtudja egy bolygó tengelyforgási irányát fordítani, akkor miért csak a
Vénusz tengelyforgása változott meg? A Föld óceánjai megfelel a Vénusz állítólagos sűrű légkörének. És a
földre is hat a ,,bolygók együttes gravitációs hatása”.

A Vénusz forgástengelye közelítően függőleges, azaz merőleges a bolygó keringési síkjára. Ezért a Vénuszon nincsenek évszakok.
A szelek ereje és iránya közelítően állandó. A légkörzési rendszer legfőbb eleme az a sávos képződmény, amely az egyenlítő
felett látható – jobbára távcsövekkel. Úgy néz k i, mint amikor egy hajó úszik a vízen, és orrával széthasítja maga előtt a vizet,
jellegzetes hullámokat keltve. Ez a Vénuszon egy balra ,,úszó hajó” keltette hullámokhoz hasonlít, amely az eg yenlítő felett,
azzal párhuzamosan ,,úszik” nyugati irányban. Ebből pedig elvileg levezethető lehet a Vénusz tengelyforgási iránya akkor is, h a
a felszínt a felhőzettől nem lehet távcsövekkel látni. A Coriolis -erő olyan alakzatokat hoz létre a légkörben ús zó felhőzetben,
amelyek visszavezethetők a bolygó tengelyforgási irányára.
Ha
tehát úgy nézzük a Vénuszt, hogy északi pólusá val felfelé ,,álljon”, ha tengelyforgása ellentétes a Földével, akkor a légkör
felemelkedve, az egyenlítő felett ,,elúszó” hajó keltette hullámokhoz hasonló alakzatot mutat. Ha a bolygó a F ölddel megegyező
irányban forog tengelye körül, akkor a légkör jobb irányú ,,hullámhoz” hasonlít. Az északi sarkról nézve, a sarkokon – ahol
viszont előresiet a légkör – az
örvények vonala bal irányban a
sark felé tartanak. Ezek mögött a
fizikából ismert Coriolis-erő hatása
áll. Ha más értelmű az állítás,
akkor a szondák adatai alapján
lehet igazságot tenni.

(Ez így néz ki a Mariner-10
(1974 február 5) felvétele a
Vénusz felhőzetéről)
A fennálló fizikai törvények
szerint, a felvételek alapján
állítom, hogy a Vénusz
tengelyforgási iránya
megegyezik a Földével. A
tudomány állítása szerint
(mintha a tudomány egy
természetes személy lenne,
pedig csak egy kalap alá
vettem mindent, amit a
földön hivatalosan ebbe a
fogalomba sorolnak) a Vénusz
tengelyforgása ellentétes a
Földével. Azt nem mondja –
bár mondania kellene –hogy
a felhőzet azért mutat bal
irányú forgásra utaló
mintákat, mert a bolygó
légköre is a szuperrotáció
jelenségének következtében
jobbra forog. .
Az állítólagos szuperrotáció
jelenségét viszont földi ember
le nem ellenőrizheti, a
Vénusz vastag felhőzete miatt.
Nem látható a felszín
mozgása, miközben a bolygó
forog tengelye körül. Arról
szól a szuperrotáció, hogy a
Vénusz légköre 50-szer
gyorsabban, tehát 4-5 földi
nap alatt kerüli meg a
bolygót, mint ahogy az
megfordul saját tengelye körül. Tehát a légkör előre siet, és a bolygó forgási irányáva l megegyező irányban
forog. Vagyis bal irányban. A bolygóról nézve a keleti irányban.
Most akkor működik a Vénusz esetében a légkörben Coriolis -erő, vagy nem?
Ha nem működik, akkor a Vénusz légköre egy testként forog. A bolygó sávos szerkezetét pedig éppen a
Corolis-erőnek köszönheti, miként az óriás (gáz)bolygók esetében is így van. A légkör le -fel irányú mozgásai
hozzák létre a sarkokon lefényképezett örvényeket is. És mivel a Vénusz mind két pólusa felett van nagy
kiterjedésű, egy magú légörvény, a bolygón is működik a Coriolis -erő. Ez viszont egy nyugati irányban
forgó légkör esetében keleti irányban ,,úszó hajó” fodrozódásához hasonló mintázatot kell hogy létr ehozzon a
Vénusz térítői közé eső területek felett. Úgy, ahogy a lenti, képként bemásolt tanulmányban látható.

A kivágás külön lent, amely a fenti képen a középső szöveghasábban található lent:

A szöveg jelentése pontosa n ellentéte annak a két, felhőzetet bemutató képnek, ami a tanulmányban látható,
fent. Mert ott a Vénuszon keleti szelek fújdogálnak. Viszont a következő oldalon látható felvételekkel teljes
mértékben összhangban van. Azok arról tanúskodnak, hogy a Vénusz, térítők közötti területei felett a légkör
nyugati irányban mozog. Méghozzá állandó jelleggel, tekintve, hogy a Vénuszon nincsenek az időjárási
viszonyokat folyamatosan változtató évszakos hőingadozások .
Az Adivar kráterről készült felvétel ugyanakkor egyszerre igazolja az uralkodó (jobban mondva egyedüli)
szélirányt, és a légkör felemelkedését a felszíntől. A nevezett kráterből eredő por - vagy gázcsóva valószínűleg
azért szélesedik ki a kráter méretén jóval túl, mert felemelkedve a légkörben kitágul. A tágulás sebessége
nagyobb, mint a légtömegek nyugati irányú mozgási sebessége, ezért látható a krátertől keleti irányban, a
környezeténél világosabb folt. Ez nem a ,,szuperrotációra” utal.

Szerencsére készültek
radarfelvételek a Vénuszról, így
találtam olyant köztük, amelyen
a légkör mozgása jó látható
(Adivar (keleti hosszúság 76 0 és
északi szélesség 90) kráter).
A szélirányról egy felvétel
árulkodik: a lenti felvételt
Hollandiában készítették a
Vénuszról. Mivel az északi
félgömbön készült a kép, rajta
minden bizonnyal a Vénusz az
északi pólusával felfelé látható.
A ultraibolya és RGB kockákon felfedezhető, hogy a
légkör mintázata nyugati irányú
mozgásra utal.
Tehát a Vénuszon az uralkodó
állandó szélmozgás - legfeljebb a
pólusok környékét kivéve nyugati irányú minden esetben.
nyugati irányú szelek fújnak.
Azt kell tisztázni ezután a
Vénusz tengelyforgási
irányának ismeretéhez, hogy
létezik-e egyáltalán a Vénusz
légkörének szuperrotációja.. Ha
létezik még is szuperrotáció,
amely a légkör állítólagos
előresietésének az oka, akkor a
légkör mintázata keleti irányú
mozgást mutat. Ha nem keleti
irányú az egyenlítői vidékek

feletti felhőzethordozó légtömegek mozgási iránya, akkor nem lehet beszélni a Vénusz légkörét előresietésre
kényszerítő szuperrotációról sem. A kör még ezzel nem zárult be. Mert ha nem működik a szuperrotáció,
akkor logikusan a Vénusz légköre sem siethet előre, bal irányban, kelet felé. De nem is ilyen jellegű
felvételeket készítettek a Vénuszról. Sem a szo ndák, sem a földi távcsövek.
Ebből következik az, hogy a Vénusz
tengelyforgási irányának a Földével
azonosnak kell lennie.
Találtak azonban egy másik égitestet
is a naprendszerben, amely
rendelkezik a Vénuszról ,,ismert”
szuperrotáció jelenségével. Véletlenül
jó messze van földi mértékkel mérve,
így kevésbé lehet földi távcsövekkel
a dolgot ellenőrizni. Főleg azért,
mert véletlenül ez az égitest, a
Titán, a Szaturnusz legnagyobb
holdja.
Olyan vastag a légköre, hogy a
felszínét szabad szemmel nem
lehetne látni akkor sem, ha a Titán
esetleg a Hold helyén lenne. Az
okok között inkább azt tartom
valószínűnek, hogy a Titán esetében
sincs jelen szuperrotáció, hanem azt ugyanúgy kitalálták abból a célból, hogy a ,,szuperrotáció” jelensége ne
korlátozódjon a Vénuszra. Éppen ezért természetesebb jelenségnek tűnjön. Az egyetlen bizonyítékot
pillanatnyilag a Mariner-10 felvétele jelentené, amely a Vé nusz északi pólusáról készített felvételt. Rajta jól
látható a pólus feletti légörvény forgási iránya, amely a nyugati irányú légmozgást bizonyítja. Azonban
utólag úgy szándékoznak beállítani ezt a felvételt, hogy az a Vénusz dé li pólusáról készült. Erről szól a
doksi következő része.

A fenti képen az ESA honlapjának egyik oldala tartalmának részletét mutatja. Lenti képkocka és az alatta
levő szöveg azt bizonyítja, hogy történt kísérlet a felhő mintázat irányultságának megváltoztatására is azzal,

hogy a Mariner-10, a Vénusz északi pólusáról készített felvételét a déli pólusról készült felvételként adtak el,
hozzácsapva a PV valóban a déli sarokról készült felvételével.
Lent pedig a BBC tudományos híradójából a Mariner -10, a Vénusz pólusára vonatkozó részt mutatom be,
webfordításban. A fordítás a Mariner -10-t Tengerésznek nevezi, de azért a szöveg érthető. Amely szerint a
Mariner-10 a Vénusz északi pólusának örvényét fényképezte le.
Mind két esetben ugyan azt a képet közölték le, csak eltérő szövegkísérettel..
De nem csak a BBC-ről van szó,
hanem az egyenlőre még szép
számmal az Interneten levő adatok a
Mariner-10 felvételéről még eredeti
formában író anyagokról. És mindkét
állításra van bőven példa. De nem
csak a sarkokról készült felvételekre
vonatkozik ez. A Vénusz felhőzete a
régebbi anyagokban zömével nyugati
irányt mutat. A későbbieken keleti
irányúnak látható. Aztán ilyen is,
olyan is. De mivel a Vénusz a
légkörzési rendszerét nem változtatja
meg, és kezdetektől fogva talán úgy
fújnak arrafelé a szelek, mint
manapság. Az a biztosabb, hogy itt a
Földön nem döntötték el véglegesen,
hogy a Mariner-10 a Vénusz melyik
pólusát látogatta meg annak idején,
illetve a Vénusz szelei merre fújnak.
Az azonban rejtély számomra, mi
tétje van mindennek. Mert az
bizonyítható, hogy a Vénusz nem
arrafelé forog, amely irányban
mondják, írják. De miért fontos az,
hogy én azt higgyem, a Vénusz
tengelyforgása retrográd a Földével.
Az okot nem tudom, de annyi
bizonyos, hogyha ilyen súlya van a
dolognak, akkor valamiért jelentősége
lehet a Vénusz tengelyforgásának.
RK. Szbn. 2010.08.09.
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