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„Még ha fel is fedeznek
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a jövőből érkezett turisták.”
Stephen Hawking
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ELŐSZÓ
Az egykori történet szerint Max Plancknak azt javasolta tanára, hogy
ne legyen fizikus, hiszen a XIX. század végére már a legtöbb nyitott kérdést megválaszolták a fizikában. Hogy mennyire nincs így, a kvantummechanika alapjait lerakó Planck munkássága bizonyítja. A modern
fizika meglehetősen szokatlan, és gyakorta nem szemléletes állításokat
fogalmaz meg a világról, ugyanakkor eredményei beépülnek mindennapjainkba. A kvantummechanika, a magfizika, a relativitáselmélet, a
kozmológia eredményei naponta igazolódnak modern kori eszközeink
működése révén. Az atommagban rejlő energia felszabadítása minden
eddigi mértéket meghaladó lehetőséget, kockázatot és felelősséget jelent az emberiség számára. A modern technológia minden területén
megtaláljuk a fizika legújabb eredményeit. A számítástechnikában,
kommunikációs technológiákban, a világítástechnikában, az orvosi
diagnosztikában, új és korszerű anyagok fejlesztése során, az anyagkutatás módszereiben. A tudomány mind komplexebbé és költségesebbé
vált a XXI. századra. A világháló révén újraértelmeződik a tudományos
együttműködés fogalma, az új információkhoz gyorsan és nagyon széles
körben hozzá lehet jutni. Mindeközben az űrkutatás is jelentős fejlődésnek indult, és nem kétséges, hogy e könyv olvasói közül többen eljutnak
a világűrbe. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az emberiség egyszer
– ha erre szükség lesz – elhagyja a Földet. Miközben az elméleti fizika
és kozmológia újabb és újabb elképesztő modellekkel teszi teljesebbé a
világról alkotott – most már legkevésbé sem szemléletes – képünket,
és a technológia villámgyors fejlődése következtében az X, Y és Z generációs fiatalok eszközhasználata, gondolkodása szinte tízévenként
változik, aközben a megválaszolatlan kérdések száma is rohamosan nő.
A mai kor Max Planckjai komoly kihívások elé néznek.
Háromkötetes tankönyvsorozatunknak ez a harmadik, befejező kötete.
A tananyag feldolgozása a már megszokott szerkezetben folytatódik.
Nagy hangsúlyt fektettünk a mindennapi, gyakorlati alkalmazásokra, hiszen a modern fizika szinte mindenhol megjelenik a környezetünkben.
Az utolsó fejezetben, a csillagászat tárgyalásakor a tények megismertetésén túl, az űrhajózás hasznosságának bemutatása mellett arra is próbáltunk kitérni, hogy a hatalmas univerzumban, a felismert távolságokhoz
képest elhanyagolható méretűvé eltörpülő Földön élő emberben milyen
filozófiai gondolatok merülhetnek fel, és ezekre milyen válaszok adhatók.
Ahogy a dolgok sokfélék, úgy a dolgok leírásában is a sokféleségre törekedtünk. A megértést segítik tankönyvünk állandó keretei.
A fejezetek elején rövid bevezető olvasható, ami vagy összefoglalja
azokat a korábbi ismereteket, melyekre a fejezet épít, vagy valamilyen,
a témával kapcsolatos információt, meglepő tényt, esetleg véleményt
közöl.
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A folyamatos szöveget aktivitásra buzdító felszólítások tagolják.
KÍSÉRLETEZZ!

MÉRD MEG!

FIGYELD MEG!

Ezek célja, hogy személyes tapasztalataid révén kerülj közelebb az adott
témakörhöz.
keretben olyan információkat találsz, amely alapA
ján tehetsz azért, hogy környezetünk élhetőbb legyen.
Jellegzetes hibák, tévképzetek, félreértések elkerülésében segít a
NE HIBÁZZ! rész.
Könyvünk számos érdekességet, váratlan, szokatlan tényt tartalmaz.
Ezeket a

keretben találod meg.

A

keret tudománytörténeti érdekességeket tartalmaz. Ha nem értjük meg elődeink gondolkodását, önmagunkat sem érthetjük.
A fizika fontos üzenete, hogy a dolgok mennyiségileg jellemezhetők, és
a folyamatok eredménye kiszámítható. Néhány egyszerű példán mutatjuk ezt be a SZÁMOLJUK KI! részben.
A lecke összefoglalóját, a legfontosabb információkat a NE FELEDD!
keret tartalmazza.
Az EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
megértetted-e a lecke legfontosabb üzenetét.

rész segít ellenőrizni,

A leckék végén található ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
nagyobb kihívás elé állítják a diákokat, ezek olyan tanulóknak készültek, akik szeretnek fizikával kapcsolatos problémákon gondolkodni.
Mérnöki, orvosi és természettudományi irányú felsőfokú tanulmányokra készülőknek elengedhetetlen, hogy ezeken a feladatokon is törjék a fejüket.
Kedves Olvasó! Reméljük, hogy örömmel fogod forgatni ezt a könyvet,
és hasznodra válik. Sok sikert kívánunk!
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A FÉNY TERMÉSZETE.
HOGYAN LÁTUNK?

A fák és az ég

világosabbak a képen,
mint a tükörképük.
Mivel magyarázhatjuk,
hogy a tükörkép sötétebb?
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1. | Miért nem tudjuk…?

1. | Miért
A tér és
nem
az idő
tudjuk
tartományai
megfogni a fényt?
„A legnagyobb rejtély a fény, mert
a fényt nem tudom átvilágítani.
A sötétség egy nagyon egyszerű
dolog, meg kell találnom a technikát, a lámpát, amivel bevilágítom, így le van leplezve, mint
ahogy egy rejtvény meg van fejtve. Itt kezdődik valahol a csoda,
a napfényben.”
(Mészöly Miklós)

Az elektromágneses hullám

ssz
ho a)
m
d
llá
hu (lamb
λ

A tárgyakat csak akkor látjuk, ha róluk fény jut a szemünkbe. A fény az elektromos és a mágneses mező hullámzása, röviden elektromágneses hullám.
A fényben hullámzó elektromos és mágneses mezőt nem érinthetjük meg
úgy, ahogy a körülöttünk lévő tárgyakat. Az elektromágneses hullámok
ugyanakkor energiát szállítanak
(érezzük a Nap melegét), és kölcsönhatásba lépnek a különböző anyagokkal. Ezért vagyunk képesek a fény és
a hősugárzás érzékelésére.
x

Az elektromágneses hullámban az
elektromos és mágneses tér változik.
Ha nyíllal ábrázoljuk az elektromos
mező térerősségét, az ábrán látható
módon lehet lerajzolni egy egyszerű
elektromágneses hullámot.

Az elektromágneses
hullámot jellemző
mennyiségek

QQ Pillanatkép egy, az x tengelyen haladó elektromágneses hullámról. Az elektromos
térerősségvektor (kék nyilak) és a mágnesesindukció-vektor (piros nyilak) merőlegesek
egymásra és a hullám terjedésének irányára, nagyságuk periodikusan változik.
Más szavakkal megfogalmazva, az elektromágneses hullámban az elektromos
és mágneses mező szabályosan ismétlődve erősödik és gyengül.

Az elektromágneses hullámot a hullámhossza, periódusideje vagy
frekvenciája, a terjedési sebessége
és az erőssége (intenzitása) jellemzi.
A hullámhossz két szomszédos hullámhegy távolsága. Jele: λ (lambda).

8

FI-505041101_Fizika 11_TK_beliv.indb 8

2018.03.10. 19:52:02

1. | Miért nem tudjuk…?

elektromos térerősségvektor

SZÁMOLJUK KI!
Feladat: Határozzuk meg a bal oldali ábrán látható elektromágneses
hullám terjedési sebességét és hullámhosszát!

2

1

Megoldás: Az ábráról leolvasható a
hullámhossz. Az első hullámhegy
helye 1,6 nm. A leolvasást segíti,
hogy a vízszintes tengely beosztása az ábra tetején is megtalálható.
A második hullámhegy ugyanebben a hullámban 7,9 nm-nél van.
A hullámhossz tehát

0

–1

–2
0

2

4

6

8

10

12
távolság (nm)

QQ Jobbra mozgó szinuszos elektromágneses hullám egy korábbi (satírozott
szinuszhullám) és egy 4,33 attoszekundummal (4,33 · 10–18 s = 4,33 as) későbbi (csak
vonallal jelölt szinuszhullám) pillanatban (egy nanométer, azaz 1 nm = 10–9 méter)

A hullám terjedése során a hullámhegyek a terjedés irányába mozdulnak
el. Sebességük a hullám terjedési sebessége, aminek nagyságát c-vel jelöljük.
A hullámhosszt a terjedési sebességgel elosztva megkapjuk, hogy egy teljes
hullám mennyi idő alatt halad át a tér egy pontján. Ez az idő a hullám periódusideje. A periódusidő jele T. Tehát:
T (periódusidő) =

λ (hullámhossz)
.
c (terjedési sebesség)

7,9 nm – 1,6 nm = 6,3 nm.
A terjedési sebesség is leolvasható az ábráról. Figyeljük balról
az első hullámhegyet. A kiindulási helyzete 1,6 nm (az ábrán a
satírozott hullámot kell nézni).
4,33 attoszekundummal később
ugyanez a hullámhegy kicsit jobbra mozdult (most a másik hullámot
kell nézni). A hullámhegy helye
2,9 nm. Az adott idő alatt tehát
2,9 nm – 1,6 nm = 1,3 nm utat tett
meg. A sebesség nagyságát az út
és a megtételéhez szükséges idő
hányadosa adja:

c=

,3 nm
4,33 as

=

,3 · 10–9 m
4,33 · 10

–18

s

= 3 · 10 8

m
s

= 300 000

,3 nm adjuk
,3 meg.
· 10–9 m
m
km
A rezgés szaporaságát a gyakorlatban a periódusidő reciprokával
= 3 · 10 8
.
c=
=
= 300 000
–18
4,33
· 10 s
4,33 as
s
s
Ezt a mennyiséget frekvenciának nevezzük, jele f. Mértékegységének
külön
neve is van, ez a hertz (Hz). Ha a hullám frekvenciája 50 hertz, akkor 1 s alatt
éppen 50 teljes hullám halad át a megfigyelési ponton.

Az elektromágneses hullám frekvenciáját, terjedési körülményeit a hullámot létrehozó fizikai folyamatok határozzák meg. Ha 100 MHz (megahertz) frekvenciájú váltakozó áramot vezetünk egy antennába, akkor az
antenna 100 MHz frekvenciájú elektromágneses hullámokat fog a térbe
sugározni.
Az elektromágneses hullámok terjedési sebessége elsősorban attól
függ, milyen közegben haladnak.
A nagyon ritka levegőben rendkívül gyorsan terjednek. A fény és
a többi elektromágneses hullám a
légkörben nagyjából 300 000 km-t
tesz meg másodpercenként. Tökéletes vákuumban (teljesen légritkított térben) az elektromágneses
hullámok frekvenciájuktól, hullámhosszuktól függetlenül ugyanolyan

NE HIBÁZZ!

A hullám terjedési sebességét a hullámhossz és a periódusidő hányadosaλ
1
ként adhatjuk meg: c = . A periódusidő reciproka a frekvencia: f = . Ennek
T
T
segítségével az előzőek miatt így fejezhető ki: c = λf. Ez tehát azt jelenti, hogy
állandó terjedési sebesség esetén a hullámhossz és a frekvencia fordítottan
arányosak egymással. A frekvencia mértékegysége a hertz, ami a másodperc1
cel így fejezhető ki: 1 Hz = . Ha tehát a hullámhosszt méterben megszorozs
zuk a frekvenciával hertzben, akkor a hullám terjedési sebességét m/s egységben kapjuk meg.
Ezek az összefüggések általánosan igazak, nemcsak elektromágneses hullámokra, hanem mindenféle hullámmozgásra érvényesek.

9
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A fény természete. Hogyan látunk?

A fény nagyjából 8,5 perc (500 másodperc) alatt jut el a Nap felszínéről a Földre.
A fény sebessége üvegben kb.
200 000 km/s, vízben 225 000 km/s,
gyémántban 124 000 km/s.

NÉZZ UTÁNA!
Kik és hogyan próbálták megmérni
a fény sebességét?
Miért volt szükség a fény sebességének méréséhez különlegesen
pontos módszerekre?

NE FELEDD!
Az elektromágneses hullámban
elektromos és mágneses mező
hullámzik.
Jellemző mennyiségei a hullám
hossz, a terjedési sebesség, a frek
vencia. Bármely kettő ismereté
ben a harmadik kiszámítható.
A fény frekvenciáját, illetve pe
riódusidejét keletkezésének kö
rülményei, terjedési sebességét
pedig az a közeg határozza meg,
amelyben terjed. Hullámhossza a
terjedési sebesség és a periódus
idő szorzata.
A fény terjedési sebessége légüres
térben nagyjából 300 000 km/s.

gyorsan terjednek, ez a sebesség egy kilenc számjegyből álló egész szám:
m
c = 299 792 458 .
s
Érdekes és fontos, hogy a fény légüres térben mérhető terjedési sebességénél
semmilyen fizikai hatás nem terjedhet gyorsabban. Ennek következményeivel Albert Einstein foglalkozott a huszadik század elején.
Ha valamit fényesebbnek látunk, akkor a tárgyról érkező fényhullámok amplitúdója nagyobb. Ilyenkor azt mondjuk, hogy erősebb fény jut a szemünkbe. A hullámzás erősségét megadó amplitúdónak az elektromos térerősség
hullámzás közben felvett legnagyobb értékét nevezzük. A látható fényben,
illetve az összes elektromágneses hullámban energia terjed. A hullámokban
terjedő energia az amplitúdó négyzetével arányos. A másodpercenként felületegységeken áthaladó energiát intenzitásnak nevezzük. Az intenzitás azt
mondja meg, hogy 1 m2 felületen (a felületre merőlegesen) hány joule energia
halad át 1 s alatt.

SZÁMOLJUK KI!
1. feladat: Hány fényhullám fér el egy 30 cm-es vonalzó éle mentén? A fény
frekvenciája legyen 5 · 1014 Hz.
Megoldás: Először határozzuk meg a hullámhosszt. A hullámot jellemző men�nyiségek közötti kapcsolatot a lecke szövegében található összefüggés adja
meg. Ezt átrendezve kapjuk: λ = c · T.
m
A c terjedési sebesség levegőben nagyjából 3 · 108 .
s
1
1
= 2 · 10–15 s.
A periódusidő a frekvencia reciproka: T = =
f 5 · 1014 Hz
Ennek alapján a hullámhossz:
m
· (2 · 10–15 s) = 6 · 10–7 m = 600 nm.
s
30 cm
0,3 m
=
= 5 · 105 = 500 000,
A 30 cm-es távolságon így
600 nm 6 · 10–7m

(

λ = c · T = 3 · 108

)

vagyis félmillió fényhullám fér el. Az ilyen frekvenciájú fény narancssárga
színű.
2. feladat: Hányszor kerülné meg a fény a Földet egy optikai szálban, az Egyenlítő mentén, 1 s alatt? Üvegben a fény terjedési sebessége: c = 200 000 km/s;
a Föld egyenlítői sugara: R = 6378 km.
Megoldás: Az optikai szál hossza megegyezik az Egyenlítő hosszával:
l = 2 R π = 2 ∙ (6378 km) ∙ π = 40 074 km ≈ 40 000 km.
Az optikai üvegszálban 1 s alatt a fény 200 000 km-t tesz meg, ami
(200 000 km) / (40 000 km) = 5-ször nagyobb távolság, mint az Egyenlítő
hossza. A fény tehát az üvegszálban ötször kerülné meg a Földet egyetlen
másodperc alatt.

10
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1. | Miért nem tudjuk…?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Miért nem tudjuk megfogni a fényt?
2. Mi hullámzik az elektromágneses hullámban?
3. Sorold fel az elektromágneses hullámot jellemző fizikai mennyiségeket, és hogy ezek a hullám milyen tulajdonságával
kapcsolatosak!
4. Mi határozza meg az elektromágneses hullám frekvenciáját, terjedési sebességét, hullámhosszát?
5. Terjednek-e az elektromágneses hullámok légüres térben? És a hang?
6. Nagyjából hányszor gyorsabb a fény a hangnál?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Rajzolj le egy levegőben terjedő 600 nm hullámhosszú szinuszos fényhullámot egy adott időpillanatban és 10–15 s-mal
később!
2. Az alábbi táblázatban elektromágneses hullámok sebesség-, hullámhossz-, periódusidő- és frekvenciaadatai találhatóak. Másold le a táblázatot, és töltsd ki a hiányzó mezőket!
sebesség

200 000 km/s

hullámhossz

0,1 m

periódusidő
frekvencia

300 000 km/s

270 000 km/s
1m
8 ns

100 MHz

300 000 km/s
300 km

200 ns
2,7 GHz

50 Hz

3. Valaki úgy akarja kiszámolni, milyen messze csapott le a villám, hogy megméri, a villám megpillantása után mennyi
idővel később hallja meg a mennydörgést. Egy ilyen alkalommal 12 s-ot mér. Milyen messze csapott le a villám?
4. Az előző feladatban szereplő mérés elvégzése során a 12 s nem pontos, hanem másodpercre kerekített érték. Milyen
határok között változhat a villám távolsága ennek figyelembevételével? Mekkora hibát okoz, ha a fény terjedésének
sebességét végtelen nagynak gondoljuk?
5. Egy, a leckében található ábrához hasonló szinuszos elektromágneses hullám sebessége 2,7 · 108 m/s, frekvenciája
100 MHz. Milyen távol vannak egymástól a térben azok a pontok, ahol egy adott pillanatban éppen nincs elektromágneses térerősség? Mennyi idő telik el, amíg az elektromágneses tér erőssége ezekben a pontokban a maximális értékre
növekszik?

11
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2. | Az elektromágneses hullámok
Már több mint 100 éve ismerjük
az elektromágneses hullámokat.
A XX. század elején felfedezték
azt is, hogy elektromágneses
hullámokkal jeleket (információt) továbbíthatunk. A szikratávírót mára felváltotta a távközlési
műholdak és a mobiltelefonhálózatok bonyolult rendszere.
A háztartási eszközeinkben, vagy
a „radarkontroll” felirat mögött
is az elektromágneses hullámok
rejtőznek. Sőt, a klímaváltozásban szerepet játszó üvegházhatás
is az elektromágneses hullámok
közé tartozó infravörös sugárzás tulajdonságainak következménye.

Az elektromágneses hullámok mindenütt jelen vannak a környezetünkben.
Ilyen a látható fény, de ezenkívül még nagyon sok más elektromágneses hullám – más néven elektromágneses sugárzás – vesz körül bennünket. Ezeket
gyakorlati okokból a levegőben mérhető hullámhosszuk alapján csoportosítjuk.
Az alábbi táblázatban rendszerezve látjuk az elnevezéseket és a hozzájuk tartozó levegőben jellemző hullámhosszakat:
Hullámhossz levegőben

Elnevezés

Felhasználás

méter, kilométer

rádióhullámok

rádióadások továbbítása

centiméter

mikrohullámok

mikrohullámú sütő, mobiltelefon

tized-ezred milliméter

infravörös hullámok,
hősugárzás

melegítés, távirányítók

néhány száz nanométer

látható fény,
ultraibolya sugárzás

látás,
szolárium

pikométer

röntgensugarak,
gammasugarak

röntgenátvilágítás, anyagvizsgálat

pikométernél kisebb

kozmikus sugárzás

nagyenergiájú fizikai kutatások

NÉZZ UTÁNA!

(A nanométer 10–9 m-t, a pikométer 10–12 m-t jelent.)

Melyek azok az elektromágneses
hullámok, amelyek hamar elnyelődnek a Földet körülvevő vastag
levegőrétegben (vagyis a légkörben), és melyek azok, amelyek áthaladnak azon? Az alább látható kép
alapján válaszolj! Mit mutat az ábra
a mikrohullámokkal és az infravörös
hullámokkal kapcsolatban?

Az elektromágneses hullámok egyik fontos tulajdonsága, hogy nagy sebességgel haladnak a térben vagy az elektromos vezetékek, kábelek mentén.
Ezért használjuk őket üzenetek, adatok, képek, hangok gyors továbbítására,
például a rádió, a televízió és a telefon használata során.

Az elektromágneses hullámok kölcsönhatása az anyaggal
Ha elektromágneses hullámok új anyaghoz érnek, részben visszaverődnek a felületről, részben behatolnak az új anyagba, ahol általában megváltozott sebességgel és irányban
haladnak tovább. Terjedésük során erősségük csökken, energiájuk
egy részét átadják a környezetükben lévő atomoknak, molekuláknak.
Az elektromágneses hullámok és
az anyag kölcsönhatása sok tényezőtől függ. Az egyik legfontosabb
ilyen tényező a hullám frekvenciája. Egy másik lényeges tényező
az anyag felépítése, elektronszerkezete, mert ez dönti el, hogy adott
frekvenciájú sugárzásból adott idő
alatt mennyi nyelődik el egy anyagban.

QQ Az elektromágneses hullámok
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2. | Az elektromágneses hullámok

A fény általában visszaverődik a szilárd tárgyak felületéről, de a mikrohullámok segítségével akár a föld alá vagy a falak mögé is benézhetünk. A technikai alkalmazások egyik nagy csoportját a különféle célra kifejlesztett radarok,
képalkotó eszközök jelentik.
Hogyan lép kölcsönhatásba az elektromágneses hullám az anyaggal? Az
anyag atomokból épül fel. Az atomokban töltött részecskék, pozitív töltésű
protonok és negatív töltésű elektronok vannak. Amikor az elektromágneses hullámok anyagba ütköznek, a bennük változó elektromágneses mező
kölcsönhatásba lép az anyagban lévő töltött részecskékkel, erőt fejt ki
azokra, energiát ad át nekik.

az elektromos mező térerőssége
az elektromos erő vektora

–
–
+
+

–

Hőmérsékleti sugárzás
Minden test elektromágneses sugárzást bocsát ki, amelynek jellemző frekvenciája szoros kapcsolatban van a test hőmérsékletével. Ezért hőmérsékleti
sugárzásnak is nevezik. A melegvérű élőlények hőmérsékleti sugárzása jellemzően infravörös sugárzás.
Az egész világmindenséget egyenletes elektromágneses háttérsugárzás tölti
ki, amely 2,725 K értékű hőmérsékleti sugárzás. Az ősrobbanáskor igen forró univerzum mostanra ennyire hűlt le tágulása következtében. A világűrből
nagy energiájú gamma-sugárzás is érkezik a Földre, ami például atomok, részecskék ütközésekor keletkezik, de érkezik a kozmoszból rádiósugárzás is.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Sorold fel a különböző elektromágneses hullámokat és a levegőben jellemző hullámhosszukat!
2. Mivel lépnek kölcsönhatásba az elektromágneses hullámok, általában mi a különbség ebből a szempontból a nagy- és a kisfrekvenciájú hullámok között?
3. Mondj minél több példát arra, mire használhatóak az elektromágneses hullámok!
4. Hogyan lép kölcsönhatásba az elektromágneses hullám az anyaggal? Mi történhet a kölcsönhatás során az anyaggal és az elektromágneses hullámmal?
5. Hány méter 1 nm és hány méter 1 pm?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi történik egy szabadon álló, nyugvó elektronnal, ha elektromágneses hullám halad rajta át?

+

QQ Az elektromágneses hullám erőt fejt
ki az anyag töltött részecskéire. A fény
leginkább az atomok közötti kémiai
kötést létesítő vegyérték-elektronoknak
adja át energiáját. Hogyan rajzolnád be
a képre az atommagokra ható erőket?

NE FELEDD!
A rádióhullámok, az infravörös
sugárzás, a mikrohullámok, a
röntgensugárzás, az ultraibolya
sugarak ugyanolyan elektromág
neses hullámok, mint a fény, csak
más a frekvenciájuk, és így a hul
lámhosszuk is. A hullámhosszat
a periódusidő (ami a frekvencia
reciproka) és a terjedési sebesség
szorzata adja meg. A nagyobb
frekvenciájú elektromágneses hul
lámok adott idő alatt általában
több energiát adnak át az anyag
nak, mint a kisebb frekvenciájúak.
Az elektromágneses hullámok az
anyag töltött részecskéivel lépnek
kölcsönhatásba.

2. Van-e olyan élőlény, amelynek nagysága nagyjából megegyezik a fény hullámhosszával? És a röntgensugárzás hullámhosszával? (A hullámhosszak
levegőben értendők, a leckében található táblázat alapján válaszolj!)
3. Egy, a Föld légkörében haladó, elektromágneses hullám frekvenciája
900 MHz. Mekkora a hullámhossza? Milyen sugárzásról lehet szó?
4. Igaz-e, hogy minden élőlény sugároz? Igaz ez az állítás bármely testre is?
5. Készíts a leckében található első táblázathoz hasonlót, csak sokkal részletesebbet, az elektromágneses hullámokról!
6. Szerinted megtelhet-e egy szoba elektromágneses hullámokkal? Mire alapozod a véleményedet? Vitasd meg az osztálytársaiddal is!
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3. | Hogyan látunk?
„Az ófrancia vis nyomán visage,
ami a latin visusból ered,
ez látást vagy tekintetet jelent, és
kétségtelen, hogy a látás képessége
is ide van bekötve –
magyarul a lélek tükre,
ez azonban inkább csak szóvirág.
Nem a szem a lélek tükre, hanem a
mimézis.
Amit néz az emlős,
még nem biztos, hogy
látja.”
[Nádas Péter:
Az élveboncolás gyönyörei;
a vis és a visage szavak arcot
jelentenek, a visus latinul látás,
a mimézis görög eredetű,
utánzást (mimikát) jelent]

Az árnyék kialakulása
Hétköznapi tapasztalataink azt mutatják, hogy a fény homogén közegben
egyenes vonalban terjed. A sarok mögött közeledő autó hangját halljuk valamennyire, de látni sohasem látjuk, csak ha már kibukkant a fal mögül. Az
egyenes csövön átnézve látjuk a másik végét, a meghajlított csövön át nem.
Legegyszerűbben a fényforrásból induló és a terjedés irányába mutató nyilakkal tudjuk lerajzolni a fénysugarakat. A fénysugarak segítségével sok fényjelenség megmagyarázható.

FIGYELD MEG!
Magyarázd meg fénysugarak segítségével,
miért látszik a havon a
macska éles árnyéka!

A lenti képen a Nap által
megvilágított felhőket
látod. Miért látszanak a
fénykévék?

A pontszerű fényforrás árnyéka éles. A kiterjedt fényforrások, mint amilyenek például a fénycsövek, általában nem hoznak létre éles árnyékot. A teljesen
megvilágított és teljesen árnyékos terület között elhelyezkedő, úgynevezett
félárnyékban lévő pontokat a fényforrásnak csak egy része világítja meg.

A látás

QQ A félárnyék kialakulása

A látás során a megfigyelt tárgyról érkező fénysugarak a szemen haladnak
keresztül. A szem képes arra, hogy a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarakat újra egy pontba gyűjtse össze. Ebben a szemlencse játssza a főszerepet, aminek domború görbületét szemizmainkkal változtatjuk, amikor
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3. | Hogyan látunk?
retina
sárgafolt

szivárványhártya
szaruhártya

látóideg
érhártya
pupilla

üvegtest
szemlencse

QQ A szem felépítése

távolra, illetve közelre nézünk. A fénysugaraknak a retinán (magyarul ideghártyán) kell találkozniuk. Itt vannak azok a különleges sejtek, amelyek a
fény energiája révén elektromos feszültséget állítanak elő. Az idegek az agyba
vezetik az elektromos jelet. Az agy idegsejtjei révén a tudatunkkal értelmezzük és ismerjük fel a képet, szükség esetén el is raktározzuk memóriánkban.
A látásról, az emberi szem működéséről biológiaórán is tanulunk.

Hogyan gyűjti össze a szemlencse a fényt?
A levegőben a fény sebessége 3 ∙ 108 m/s. A szemlencse anyagában a fény
lelassul. Ha a fény olyan közegbe lép, ahol a sebessége más, mint az eredetiben, haladási iránya általában megváltozik, a fény megtörik. Ha a sebesség
lecsökken, az új közegben a fény kissé jobban elhajlik a határfelülettől. Ha
felgyorsul, akkor éppen ellenkezőleg, eredeti irányától a határfelület felé térül
el kissé. Ha az új közegbe annak felületére merőlegesen lép be, változatlan
irányban halad tovább. A szemlencsén való áthaladás során a fény kétszer
is megtörik, és mindkétszer arra térül el eredeti irányától, amerre a lencse
vastagszik.
A szemlencse közepe vastagabb, mint a széle, ezért a lencse összegyűjti,
fókuszálja a rá eső fényt.

QQ A fény áthaladása üveglemezen és domború felületekkel határolt üveglencsén

Az ókorban és a középkorban úgy
gondolták, hogy a szemből indulnak ki fénysugarak, miközben nézünk valamit. Úgy érveltek, hogy
azért nem látunk csukott szemmel,
mert ilyenkor nem indulnak ki sugarak a szemünkből. Talán e téves
elképzelés miatt hitték el, hogy lehetséges a „szemmel verés”.
Régen babonás csodálattal figyelték az emberek a nap- és holdfogyatkozást, ami szintén árnyékjelenség. Napfogyatkozáskor a Föld
kerül a Hold árnyékába, holdfogyatkozáskor a Hold a Földébe.

FIGYELD MEG!
Amikor egy víz alatt lévő tárgyat nézel, lehet ez az akvárium alján egy
kő, egy hal, vagy a pohár vízben
hagyott teáskanál, a tárgyról érkező fény kezdetben vízben, utána
levegőben halad, és a két közeg határán átlépve megtörik. Ezért nem
ott látjuk a víz alatti tárgyakat, ahol
azok valójában vannak, hanem a
szemünkbe érkező megtört fény
irányából. Oldalról nézve a vizet
sekélyebbnek, a halat közelebbinek
látjuk. A teáskanál pedig megtörni
látszik.

QQ A víz alól a szemünkbe érkező
fénysugarak a fénytörés miatt
máshol mutatják az ecset nyelét,
mint ahol valójában van
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A fény természete. Hogyan látunk?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Hogyan terjed a fény?
A következő gondolatkísérlet segít
megjegyezni a fény viselkedését a
közeghatáron. Képzelj el egy szánkót, ami a csúszós hóról, ahol a talpak jobban siklanak, szennyezett
hóra vagy hómentes betoncsíkra
érkezik. Ha a szánkó a határvonalat merőlegesen lépi át, nincs
irányváltozás. Ha azonban ferdén
csúszik át a határon, akkor az egyik
talpa részben már a betoncsíkon
van, amikor a másik még teljes
egészében a havon. A beton megfogja a talpat, ami miatt a szánkó a
felületen való átcsúszás során kissé megváltoztatja haladási irányát.

NE FELEDD!

2. Magyarázd el, hogyan látunk! Miért szükséges a látáshoz fény, szem, idegsejtek, agy?
3. Magyarázd meg, hogyan keletkezik az árnyék és a félárnyék!
4. Mi történik a fénnyel, ha új közegbe lép?
5. Miért látszik megtörtnek a pohár vízben levő kiskanál?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Bizonyítsd be megfigyelésekkel vagy kísérlettel, hogy a fény egyenes vonalban terjed! Tervezd meg a kísérletet vagy megfigyelést, rögzítsd a tapasztalataidat és az azon alapuló érvelésedet!
2. A Nap óriási világító test, az árnyékok mégis élesek a Földön. Mit tapasztalnánk a Nap közelében elhaladó űrhajón?
3. Rajzold le a füzetedbe az alábbi briliánson (csiszolt gyémánton) áthaladó
fény útját!

A fény egyenes vonalban terjed.
A szemünk összegyűjti a tárgy
egy pontjából érkező fénysugara
kat, amiből a retina sejtjei elekt
romos jelet állítanak elő. A képet
valójában az agyunk segítségével
ismerjük fel.
Ha a fény olyan közegbe lép, ami
ben más a terjedési sebessége, a
haladási iránya általában megvál
tozik, megtörik.

4. A 15. oldali alsó ábra megmutatja, hogyan halad át a fény üveglemezen és
domború lencsén. Hányszor lép új közegbe a fény az áthaladás közben?
Milyen szabályt követ az új közegbe való belépéskor?
5. Hogyan haladna át a fény egy homorú felületekkel határolt lencsén?
6. Van-e a gyertyának árnyéka?
7. Látható-e a lézersugár? Végezzetek az osztályban megfigyeléseket!
8. Egy kisfiú azt gondolta, hogy akkor fogja jól látni a Hold krátereit, ha a teliholdat nézi meg távcsövével. A teliholdon azonban valójában nehezebben
látott krátereket, mint a félholdon. Vajon mi szükséges ahhoz, hogy jól láthatóak legyenek a Hold kráterei?
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4. | Ablaküvegek és tükrök
Az utazókiállítások és vidámparkok gyakori attrakciója a tükörszoba. Ha belenézünk a különböző tükrökbe, hol kövérnek,
hol soványnak látjuk magunkat.
Néha pedig szinte megzavarodunk a sok élethű tükörképtől, és
nehezen találjuk meg a szobából
kivezető utat.

Hogyan alkot képet a tükör?
Ha a tükör felülete sík, akkor saját magunk élethű képét látjuk benne, egy
apró különbséggel. Tükörképünk velünk szembe néz, de a jobb és a bal
kezünk helyzete nem cserélődik fel benne úgy, mintha valóban megfordulnánk.
A tükörkép kialakulásának két feltétele van. Az első, hogy a tükör felületének
legyen jó a fényvisszaverő képessége. A jó fényvisszaverő anyagok általában
a fémek. Ennek oka a fémek belső felépítése. A fémekben a szabályos kristályrácsba rendeződött atommagok és szorosan hozzájuk kapcsolódó elektronjaik mellett úgynevezett szabad vagy delokalizált elektronok is vannak,
amelyek az atommagot elhagyva könnyen elmozdulhatnak az egész kristályon belül. Ezek hamar mozgásba jönnek a beérkező fény hatására, és visszasugározzák a fényhullámokat.
A másik feltétel, hogy a felület legyen nagyon sima. A göröngyös felületről a
fény szabálytalanul verődik vissza, az ilyen felületű falat vagy papírt megvilágítva azon csak világos és sötét foltok látszanak. A sima felületről a fény
szabályosan verődik vissza. Ekkor jelenik meg a tükör mögött a tükör előtt
álló ember vagy bármilyen tárgy képe. A kép látszólagos, a tükör mögött valójában semmi nincs, de a szabályos visszaverődés miatt úgy látszik, mintha
a fénysugarak a tükörképből jönnének.

QQ A tükör mögött a tükör előtt álló dolog
látszólagos képe tűnik fel
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A fény természete. Hogyan látunk?

A szirénázó autók elejére gyakran
a rendőrség vagy tűzoltóság felirat tükörképe van felfestve, ami
közvetlenül nehezen olvasható.
A visszapillantó tükörben azonban
a gépjárművezető jól látja.
A domború tükörben a környezet nagyobb része látszik, mint
a síktükörben. Ezért használunk
domború visszapillantó tükröket
is. A nehezen belátható kereszteződésben elhelyezett segédtükör
szintén domború.

k

Kép

t

tárgy

k=t

QQ A szabályos visszaverődés során a szürkével satírozott szögek egyenlők

A szabályos visszaverődés azt jelenti, hogy a fény ugyanolyan szögben hagyja
el a felületet, ahogyan elérte. Így pattan a rugalmas labda is az ütőről vagy a
falról tovább.
A képen látható, hogy a tárgy egy adott pontjából induló fénysugarak a szabályos visszaverődés után úgy haladnak tovább, mintha egy, a tükör mögötti
pontból indultak volna ki, ami ugyanolyan távolságra van a tükör mögött,
mint amilyen távol a tárgy a tükör előtt van. Azt mondjuk, hogy a kép látszólagos, mert a széttartó sugarak olyanok, mintha a képpontból indulnának.

QQ Nehezen belátható útkeresztező
désben elhelyezett domború tükör

A mozivásznon megjelenő képet nem tükör, hanem átlátszó lencse segítségével hozzák létre úgy, hogy a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarak valóban
találkoznak a vásznon. Ilyenkor mondjuk azt, hogy a kép valódi.

Tükörképek a környezetünkben
A látszólagos képet szemünkkel
közvetlenül látjuk, a valódi képet
sok esetben csak akkor, ha a fénysugarak találkozási helyére vásznat vagy valamilyen sima felületű
papírt, az optikai kísérletekben
gyakran ernyőnek nevezett eszközt teszünk.

A természetben a nyugodt vízfelszín szolgál tükörként, megfelelő megvilágításban és jól megválasztott irányból nézve csodálatos tükörképek jönnek
létre. Érdemes megfigyelni, hogy a vízben látszó tükörkép sötétebb, mint a
valódi tárgy (a hegyek, a fák, az ég). Ennek oka, hogy a visszaverődés során
a felületre eső fény egy része megtörik, és a vízbe belépve elnyelődik.

NE FELEDD!
A fémek a rájuk eső fény nagy ré
szét visszaverik. Sima felületekről
a fény szabályosan verődik vissza,
ez történik a tükrök esetében,
amelyek lelke az általában üveg
vagy műanyag hordozóra felvitt
vékony, nagyon sima fémréteg.
Az átlátszó anyagok, mint például
az üveg vagy a tiszta víz, a rájuk
eső fény egy részét visszaverik, a
többit átengedik (miközben vala
mennyit el is nyelnek belőle).

QQ Tükörkép a tavon
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4. | Ablaküvegek és tükrök

Az első tükröket úgy készítették, hogy egy fémlemez vagy egy megfelelő
kődarab felületét egészen simára csiszolták, polírozták. A mai tükrök soro
zatgyártásakor egy jól megmunkálható szilárd alapra – ez általában üveg –
vékony fémréteget visznek fel. Régen higanyt használtak, ma inkább alumí
niumot, ezüstöt. Ha a fémréteg a homlokfelületen van (például az autók
reflektorában), akkor a tükröző fémréteget átlátszó, karcolásálló rétegekkel
vonják be. Közönséges tükrök esetén a tükröző réteg az üveglap hátoldalára
kerül, amit hátulról védőfestékkel vonnak be.

FIGYELD MEG!

Átlátszó anyagok
A fény jelentős része általában visszaverődik a szilárd anyagokról, illetve hamar elnyelődik bennük. Különlegességnek számítanak az átlátszó anyagok,
ezekben haladva a fény erőssége alig csökken.
Az átlátszóság oka az anyag felépítésében, szerkezetében rejlik.
Az üveg és egyes műanyagok mellett átlátszó a tiszta víz is. Ha homokszemek
lebegnek benne, vagy szennyezett, akkor ezekről a fény visszaverődik, illetve
a szennyeződéseken elnyelődik. Ezért látható a meder a kavicsos folyóparton,
míg a homokos parton nem.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Hogyan viselkedik a rá eső fénnyel szemben az üveg és a fémből készült tárgy?
2. Hogyan készülnek a tükrök?



QQ Kanál domború és homorú oldala
által létrehozott képek

A szépen megtisztított evőkanál
domború és homorú tükörként is
működik. A háztartásban főleg a
rozsdamentes acélból készült eszközökben figyelhetsz meg általában torz tükörképeket.

3. Mire használják a domború tükröket?
4. Milyen felületről verődik vissza szabályosan a fény?
5. Hasonlítsd össze a fény szabályos és szabálytalan visszaverődését!
6. Magyarázd meg, mi az oka annak, hogy este a megvilágított szobából nem
látunk ki az ablaküvegen, azonban kívülről jól belátunk a szobába!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Rajzolj egy ábrát, ami a fénysugarak szabályos visszaverődését mutatja be! Jelöld az egyenlő szögeket!
2. Az üveg nemcsak átlátszóság szempontjából, hanem
az atomok elrendeződését megvizsgálva is jobban
hasonlít a vízre, mint a fémekre. Miért?
3. Mikor jön létre valódi kép, és hogyan tehető láthatóvá?
4. Mikor jön létre látszólagos kép, és látható-e?
5. Hogyan alakul ki kép a tárgy pontjaiból induló fény
törése, illetve visszaverődése során?
6. Nézz utána, hogyan készül a golyóálló üveg! Mitől különleges?
7. Hány fénysugár indul ki a megvilágított tárgy egy
pontjából?
8. Nézd meg alaposan a jobb oldali képet! Hol látsz
benne olyan fényjelenséget, amit ebben a leckében
tanultál?

19
19

FI-505041101_Fizika 11_TK_beliv.indb 19

2018.03.10. 19:52:12

5. | Szemünk világa
Kevés találmány jelent annyi áldást az emberiségnek, mint a
szemüveg. Ha megfigyeljük embertársainkat, minden második–harmadik ember szemüveget hord. Csak képzeljük el, hogy
mennyi veszteség érné az emberi
tudást és haladást a rosszul látó
emberek értékes munkájának
kiesése miatt! És mennyi bosszúságtól, csalódástól, keserűségtől
szabadítja meg a szemüveg és a
kontaktlencse azokat, akik nélküle nem látnának élesen.

Látáshibák
A rövidlátó emberek az újságot el tudják olvasni, a közeli dolgokat jól látják, de a távolabbi tárgyakat nem látják élesen, mivel szemlencséjük a retina
előtt hozza létre azok képét. A távollátók távolabbra jól látnak, de az olvasáshoz szemüvegre van szükségük, mivel a közeli tárgyak képét szemük a
retina mögött hozza létre. A távollátás gyakran időskorban alakul ki.

A szemlencsénk domború lencse, aminek alakját a szemizmok segítségével
lehet változtatni. Az éleslátáshoz arra van szükség, hogy a szemlencse éppen
a retinán gyűjtse össze a fényt. A szemlencse domborúbb, ha közelre nézünk,
és laposabb, ha távolra. A távolról érkező, szinte párhuzamos fénysugarakat a
laposabb szemlencse is képes összegyűjteni a retinán.
Ha sokáig nézel közelre, mondjuk,
tanulás közben, elfáradnak a szemlencse alakját változtató izmaid.
Ha messzire nézel, vagy behunyt
szemmel nézel egy elképzelt mes�szi tárgyat, akkor pihentetni tudod
a szemizmaidat.

A szemüveg segítségével javítható a látáshibák egy része, mivel a szemüveg
jól megválasztott lencséje támogatja a szemlencse működését.

Szemüvegek
A szemüveg erősségét a dioptriája adja meg. Minél „nagyobb dioptriás” a
szemüveg, annál erősebb.

NE HIBÁZZ!

A negatív dioptria szórólencsét jelent. A szórólencse a szélénél vastagabb, a
közepénél vékonyabb, ilyen lencsékkel lehet javítani a rövidlátást. A pozitív
dioptria gyűjtőlencsét jelent, ezekkel javítható a távollátás.

Amikor az elektromágneses hullám új közegbe ér, megváltozik
a sebessége, a hullámhossza, ha
nem merőlegesen érkezik, akkor a
haladási iránya is, de nem változik
meg a frekvenciája!

A szemüvegek lencséjét hagyományosan üvegből vagy műanyagból készítik.
Ezek egyrészt átlátszó anyagok, másrészt lelassul bennük a fény, ezért megváltoztatják annak irányát, megtörik a fényt. Az üveg törésmutatója (az üveg
anyagi minőségétől függően) 1,5 körüli érték, ami azt jelenti, hogy a fény sebessége üvegben a levegőben való sebességének (1,5 =) 3/2 része, azaz 2/3-a.
A nagyobb törésmutatójú anyagok jobban megtörik a fényt.
Egy +8 dioptriás hagyományos üveg szemüveglencse túl vastag és nehéz lenne. A korszerű műanyag lencsék törésmutatója akár 1,7 is lehet, ami feleolyan
vékony és sokkal könnyebb lencsét jelent.

távol

közel

QQ Bifokális lencse

Különleges szemüvegek
A bifokális lencsék egy szóró- és egy gyűjtőlencséből (vagy két különböző
dioptriájú szóró-, illetve gyűjtőlencséből) tevődnek össze. Olvasáskor is használhatóak, és a távollátást is javítják, ha a megfelelő tartományon át nézünk.
A progresszív (multifokális vagy varilux) lencsék esetében a rövid- és a tá-
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A hagyományos lencsék felületéről a rájuk eső fény
8%-a verődik vissza, ez a vékony lencsék esetén akár
16% is lehet. Ezért ezeket visszaverődés-gátló bevonattal készítik. Az ilyen lencsék a rájuk eső fény fél száza
lékát verik csak vissza, ezért tudnak jó látást biztosítani,
gömbfelülettel
határolt lencse

miközben maguk szinte láthatatlanok. Kezdetben gömb
és sík felületekkel határolt domború vagy homorú
lencséket használtak. Később elterjedtek a pontosabb
megmunkálást igénylő és a gömbfelülettől eltérő alakú
(aszferikus) lencsék.
aszférikus lencse

ernyő

ernyő
az ernyőn
megjelenő
fókuszpont

az ernyőn
megjelenő
fókuszpont

QQ A kissé szabálytalan alakú lencse pontosabban gyűjti össze a fényt, mint a szabályos gömbfelülettel határolt

gömbfelületű lencse

aszferikus lencse

egyénre szabott lencse

QQ A kép azt mutatja, hogy a gömbfelületekkel határolt szemüveg hogyan torzítja a képet,
különösen a látótér szélén. A jól megválasztott készen kapható lencse ezen sokat javít,
de az egyedileg megmunkált felületű, személyre szabott lencse képe a legjobb

vollátó tartomány közötti átmenet folyamatos, nem látszik zavaró törés a két
lencserész között.
A személyre szabott szemüveglencse olyan, mint a szabó által méretre készített öltöny. A lencse alakjának kialakításakor figyelembe veszik a használt
keretet és a megrendelő arcformáját.
Ennek készítése során egy számítógéppel vezérelt mérőrendszer a szembe
vetített és a retináról visszaverődött vizsgáló fénysugarak elemezésével tárja
fel a szem legapróbb hibáit, és a szintén számítógéppel vezérelt gép ennek
megfelelően alakítja ki az egyedi formájú szemüveglencsét.

QQ Számítógéppel vezérelt mérőrendszer

A kontaktlencsék viselése irritálhatja a szemet. Csak a legújabb
hibrid kontaktlencsék alkalmasak
éjszakai viselésre, de a szemorvosok általában ezt sem javasolják.

A különféle lencsékre a fizika és az anyagtudományok legújabb felfedezéseit
felhasználó, fényvisszaverődést gátló, karcolódást gátló, továbbá erős fényre
elsötétülő bevonatokat ajánlanak a gyártók.

Kontaktlencsék
A kontaktlencsék láthatatlanul segítenek a szemlencsének az éles kép létrehozásában. A kemény kontaktlencsék átmérője kisebb, ezek a szaruhártyát
borító könnyfilmen úsznak. A lágy kontaktlencsék rugalmasan tapadnak a
szaruhártyára, és kicsivel nagyobb az átmérőjük. 2005 óta gyártják a két típus előnyeit ötvöző hibrid kontaktlencséket. Ezek közepe kemény, széle lágy
műanyagból készül.
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QQ A kontaktlencse felhelyezése
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NE FELEDD!
A szem képalkotásában nemcsak
a szemlencse vesz részt, hanem
a szaruhártya, a csarnokvíz és az
üvegtest is, mert ezeknek mind
különböző a törésmutatója. A leképezésben a legerősebb szerepet a szaruhártya játssza, mert
ennek a legnagyobb a törésmutatója. Lézeres szemműtétek esetén
a szaruhártya vastagságát helyileg
kismértékben megváltoztatják,
így a szaruhártya felülete olyan
alakú lesz, ami megjavítja a látásélességet. A módszerrel nagyjából
± 5 dioptriás korrekció érhető el.
A módszer előnye, hogy akár
125%-os látásélesség is elérhető,
ami jobb, mint a normál, átlagos
éleslátás. Hátránya, hogy a kezelés kezdetén a szaruhártyát védő
hámréteget vagy ledörzsölik, vagy
szintén lézeres módon bemetszést
hajtanak végre, lebenyt képeznek,
amit felhajtanak, hogy alatta elvégezhető legyen a szaruhártya
nem regenerálódó rétegének
alakkorrekciója. A ledörzsölt hámréteg néhány nap alatt nő vissza,
miközben a páciens fájdalmat
érez, és fertőzésveszélynek van
kitéve. A felhajtott lebeny visszahajtva soha nem nő vissza, hanem
csak rátapad a szaruhártyára, és
a lebeny elmozdulásának veszélye a páciens élete végéig fennáll.
Ez az eljárás viszont fájdalom
mentes.

A látáshibákat szemüveggel vagy
kontaktlencsével lehet javítani,
melyek a rajtuk áthaladó fény
irányának megváltoztatásával ja
vítják a szem működését. A szem
üvegek készítése során csak kez
detben használtak gömbfelülettel
határolt lencséket, később ezeket

felváltották a finomabban meg
munkált aszferikus, bifokális és
progresszív (multifokális) lencsék.
A pozitív dioptriás (pluszos) szem
üveglencse gyűjti, a negatív di
optriás (mínuszos) szórja a fényt,
minél nagyobb a dioptria, annál
jobban.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Hogyan lehet javítani a látáshibákat?
2. Milyen lencséket használnak a szemüvegkészítés során?
3. Hogyan készül a személyre szabott szemüveglencse?
4. Sorold fel a kontaktlencsék típusait és jellemzőiket!
5. Milyen különleges megoldásokat alkalmaznak a korszerű szemüvegek elkészítése során?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Hogyan változik a szemlencse alakja, ha egy mellettünk elhaladó motorost
követünk tekintetünkkel?
2. Milyen dioptriás szemüvegre lehet szüksége egy erősen távollátó embernek?
3. Milyen látáshibája lehet annak az embernek, akinek –2 dioptriájú a szemüveglencséje?
4. Egy trópusi építkezésen dolgozó ács erősen távollátó, és szeme könnyezik
a napfényben. Milyen szemüveglencsét javasolsz neki? Miért? Hordjon-e
kontaktlencsét?
5. Egy különleges üveg törésmutatója 1,7. Mekkora ebben az üvegben a fény
terjedési sebessége?
6. Szerinted lehet-e a törésmutató egynél kisebb szám? Indokold meg a véleményedet!
7. Miért fájdulhat meg a fejünk attól, ha nem látunk jól?
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6. | Hogyan működik?…

6. | Hogyan működik? A nagyítótól a távcsőig
A nagyító
A nagyítólencse segítségével a kisebb tárgyakat nagyobb méretben és részletgazdagabban láthatjuk, mint szabad szemmel. A nagyítólencse a szemlencséhez hasonló domború lencse.

KÍSÉRLETEZZ!

„A holland Jansen éppen 1600ban állította elő az első messzelátót. A messzelátó és testvére, a
mikroszkóp egyszerre nyitották
meg az ember előtt a kicsinyt és
a nagyot. Az esőcseppben élőlények ezrei nyüzsögtek – s a látható csillagokon túl milliói új csillagoknak.”
(Németh László: Négy Könyv)

QQ A napfény fókuszálása nagyítólencsével

Tegyél szert valahonnan egy domború lencsére vagy domború üvegdarabra.
Próbáld vele egy pontba gyűjteni a Nap fényét. Vigyázz, mert ha sikerül, akkor
a fókuszpontban vagy gyújtópontban olyan meleg lehet, hogy az oda helyezett száraz papír, szalma füstölhet, vagy akár fel is lángolhat! A napsugarak
összegyűjtése megfelelően irányított tükrökkel is lehetséges.

A tóparton megfelelően elhelyezkedve a közvetlen rád eső napfényt
és a tó felszíne által visszavert napfényt is élvezheted, különösen az
északi parton. Ha van betonjárda,
annak a közelében még melegebb
van, a beton jó hatásfokkal alakítja
a napfényt hősugárzássá.

A hegyekben a havon síelve is le lehet
barnulni, mert a vékonyabb légréteg miatt erősebb az ultraibolya (UV) sugárzás,
valamint a hó is visszaveri a fényt. Ezért
kell a sízőknek UV-szemüveget viselniük,
egyébként „hóvakságot” kaphatnak.
A naperőművekben a tükrökkel fókuszált
napfény segítségével nyert hőenergiát
ala
kítják elektromos energiává. A nagy
területen elhelyezett tükrök kis területre
gyűjtik össze, vagyis fókuszálják a fényt.
A fókusz
pontban elhelyezett tartályban
gőzt fejlesztenek, amivel gőzturbinát hajtanak meg. Ez működteti az áramfejlesztő
generátort a többi gőzturbinával működő
elektromos erőműhöz hasonlóan.

QQ Naperőmű Franciaországban
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A fókusztávolság adja meg, hogy
milyen messze van a gyújtópont a
Érdemes nagyítóval megnézned az élelmiszerek változatos felszínét, a só,
lencsétől. Ha domború lencsén át
vagy cukorkristályokat, a szövetdarabokat, a növények levelét.
nézed a kis méretű tárgyat, ami
Eső után a leveleken ülő vízcseppek is működhetnek nagyítóként.
közelebb van a lencséhez, mint a
fókuszpont, akkor a lencse mögött
látod annak nagyított képét. A kép annál jobb, minél finomabban munkálták meg a lencsét. A tárgy fókuszhoz való közelítésével növelhető a nagyítás, egyszersmind a nagyított kép egyre kisebb részletét tudod megfigyelni,
A gyógyszertárakban árulnak egy
azonban egyre torzítottabban.

FIGYELD MEG!

egyszerű eszközt, ami a nyálban található kristályok alakjának megfigyelése révén a fogamzóképesség
vizsgálatára alkalmas. Az egyik
műanyag lapon elhelyezett átlátszó lemezre szorított mintát a
nagyon erősen domború, apró
lencsén keresztül kell nézni, ami
a másik műanyag lapon található.

A mikroszkóp
A mikroszkópok általában két egyszerű vagy összetett lencsét tartalmaznak.
A tárgylencse vagy más néven objektív a vizsgált és megfelelő fénnyel átvilágított vékony metszet (vagy felülről megvilágított felület) közelében van. A
tárgylencse által létrehozott valódi képet nagyítja fel a szemlencse vagy idegen szóval okulár. A boltban vásárolható olcsóbb mikroszkópok nagyítása,
azaz a kép és a tárgy méretének a hányadosa 100–1200-szoros. Nagyobb nagyítás esetén a kép egyre fényszegényebb, gyakran már nem jelennek meg új
részletek a kisebb nagyításokhoz képest. Felerősödik viszont minden mozgás,
például az asztal remegése.

Távcsövek
A mikroszkópok a közeli, a távcsövek a nagyon távoli tárgyak nagyítására
valók.
A minta és a lencse megfelelő – a
Galilei távcsövében a fényt egy nagyobb átmérőjű és nagyobb fókusztávolságú
lencse fókusztávolságánál kicsit
lencse, az objektív gyűjtötte össze. Minél nagyobb az objektív átmérője, annál
kisebb − távolságát a két műanyag
több fényt tud összegyűjteni, annál halványabb csillagokat lehet észrevenni,
lap enyhe ütköztetése (a beépített
és annál részletgazdagabb képet alkot a távcső. Az objektív által begyűjtött
távtartók segítségével) biztosítja.
sugarakat megfelelő, kis fókusztávolságú szórólencsével, az okulárral nézve
a nagyon messzi tárgyak nagyított
képe jelenik meg a távcsőben.
A szórólencsének nincs gyújtópontja, mivel a rajta áthaladó párhuzamos
fénynyalábot nem összegyűjti, mint
a domború lencse, hanem széttartóvá teszi. A széttartó nyaláb azonban
olyan, mintha egy pontból indult volna ki. Ezt a pontot nevezik a szórólencse látszólagos fókuszpontjának.
Távolsága a lencsétől a fókusztávolság, amit az optikai számításokban
negatív előjellel kell figyelembe venni.
Galilei távcsöve földi megfigyelésekre is alkalmas, mivel valódi helyzetükben mutatja a tárgyakat.
Az úgynevezett Newton-rendszerű
távcsövekben homorú tükörrel gyűjtik össze a távoli tárgyról csaknem
QQ Galilei távcsöve, az úgynevezett hollandi távcső. 1609-ben Galileo Galilei
párhuzamosan érkező fénysugarakat,
ezzel a távcsővel fedezte fel a Hold krátereit, a Jupiter holdjait és a Vénusz fázisait
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Szabad szemmel is veszélyes, de
távcsővel azonnali súlyos szemkárosodást okoz a Nap megfigyelése. Az okulár megfelelő elmozdításával a Nap képe fehér lapra
kivetíthető, az azon megjelenő képet oldalról biztonságosan lehet
szemlélni.
QQ Newton-rendszerű távcső,
a Newton-reflektor

QQ Az objektív helyett alkalmazott
parabola alakú vagy homorú
gömbtükör egy pontba gyűjti
a fénysugarakat.

a fénykúpot sík segédtükörrel vetítik oldalra, és domború okulárlencsével nézik a képet.
Az ilyen távcsőbe oldalról kell belenézni, és a földi tárgyak fejjel lefelé
látszanak benne! A csillagászati megfigyeléseket ez kevésbé befolyásolja,
de a földi tárgyak megfigyelésekor zavaró.
A homorú tükröt az egy pontból kiinduló fénysugarak párhuzamosítására is lehet használni, kihasználva
azt, hogy a fénysugarak útja megfordítható. Sok fényforrást terveznek ennek alapján (autóreflektor, spotlámpa).
Az úgynevezett binoku
lá
ro
kat kimondottan földi
megfigyelésekre tervezik.
Fényerősek, térbeli képet
adnak. Érdemes jobb minőségűt vásárolni, amelyen az objektív nagyobb
a szemnél, ekkor fényerős
és részletgazdag lesz a távcsőben a kép.
QQ Binokulár
A jó minőségű optikai eszközök általában összetett lencséket tartalmaznak.
Az eszköz akkor működik jól, ha a lencsék és tükrök pontosan a helyükön
vannak, és a hőtágulás során sem keletkeznek káros feszültségek és elmozdulások. Az egyszerű lencsék nem adnak elegendően éles képet, másrészt gyakran színes árnyékképek is megjelennek az eredeti kép körül.

KÍSÉRLETEZZ!
Digitális fényképezőgéppel egyszerűen befotózhatsz a szemlencsébe,
és megörökítheted a mikroszkóp
által alkotott képet.

QQ Halogén izzóval és LED-ekkel működő
akkumulátoros kézi reflektor. Jól látszik
a fénynyalábot előállító tükör

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Hogyan kell használni a nagyítólencsét?
2. Hogyan működik a mikroszkóp?
3. Hogyan épül fel a csillagászati távcső?
4. Válaszd ki, hogy a leckében tanultak közül melyik távcsővel érdemes a természetben megfigyelni az állatokat!
5. Hogyan lehet lencsevégre kapni a szabad szemmel láthatatlan sejteket?
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NE FELEDD!
Az optikai eszközök általában
egy pontban egyesítik a vizsgál
ni kívánt tárgy egy pontjából ki
induló fénysugarakat.
A nagyítólencse használatakor a
megfigyelt tárgyat a fókuszpont
közelében kell elhelyezni.
A mikroszkópokban a tárgylen
cse által alkotott képet a szem
lencsén keresztül lehet megfi
gyelni.
A távcsövekben a nagy fókusz
távolságú objektív gyűjti össze
a fénysugarakat, a képet a szem
lencsével mint nagyítóval néz
zük.

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Azt tanácsolják neked, hogy ha távcsövet vagy nagyítót használsz, a lehető
legnagyobb nagyítás helyett érdemes azt a beállítást használni, ami éppen
megmutatja a képen látható, az eszköz által felnagyított részleteket. Megfogadod a tanácsot? Gyűjts érveket ellene, mellette, és beszéljétek meg az
órán!
2. Az optikai eszközök működését sok számítógépes szimuláció segítségével
tanulmányozhatod. Válassz egy megfelelő szimulációt, és vizsgáld meg, milyen képet alkot az egyszerű lencse vagy tükör, ha a tárgy egyre közelebb
kerül hozzá! Figyeld meg a kép nagyságát, állását és azt, hogy valódi vagy
látszólagos a kép! Tapasztalataidat rögzítsd egy átlátható táblázatban!
3. Egy nagyítóban 1,5 cm-esnek látszik a valójában 2 mm-es hangyatojás.
Mekkora a nagyítás?
4. Egy 5 dioptriás szemüveglencsével szeretnél minél nagyobb képet alkotni
egy fűszálról. A fűszáltól nagyjából milyen távolságra kell elhelyezni a lencsét? Nézz utána, mit jelent a dioptria!
5. Egy optikai eszköz tárgylencséje a távoli tárgyat egytizedére kicsinyítve képezi le a fókuszsíkba. Ezt a képet nagyítja 84-szeresére a szemlencse. Mekkora az eszköz nagyítása? (Az ilyen esetekben úgynevezett szögnagyításról
beszélünk. Nézz utána, hogy mit jelent a szögnagyítás!)
6. Előfordulhat-e, hogy a domború üveglencse nem összegyűjti a rajta áthaladó, kezdetben párhuzamos fénynyalábot, hanem szétszórja?

Név: DÁVID
Végzettség:
villamosmérnök
Beosztása:
cégvezető (bt.)
Felvételi tárgyak:
matematika, fizika

Mindig is kíváncsi voltam, mi hogyan
működik, mi van „belül”, minek mi az
oka. Ha valami elromlott, hát szétszedtem, majd összeraktam; ha szerencsém volt, közben nem csináltam még
nagyobb bajt. Azt gondolom, műszaki
irányú érdeklődésemet már gyermekkorban megalapozta a sok legózás.
Az általános iskolai, majd a gimnáziumi fizikaórákon aztán időről időre azt
vettem észre, hogy egy-egy teljesen
hétköznapi dologra kapok magyarázatot: miért mindig ugyanarra forog a
kádból lefolyó víz, miért lövi ki a hordóból a dugót az erjedő must, miért
van magasabb hangja a dobnak, ha
jobban megfeszítem a bőrt, vagy miért torzul el a régi „dobozos” tévé képe,
ha közel rakom hozzá a hangfalat.
A gimnáziumi fizikaórákon emellett
egy nagyon fontos képességre is szert
tehettünk: a problémamegoldásra,
amely nemcsak a fizikafeladatok kiszámításában segít, hanem az élet
bármely területén. Megtanultuk: ha
valami nem megy elsőre, nézzük meg
más szemszögből is; próbáljunk meg

négy dimenzióban gondolkodni.
Gimnázium után – némi késéssel –
villamosmérnöknek kezdtem tanulni.
Itt a figyelmem elég hamar a mobil
kommunikációs technológiák felé
irányult, mint például a mobiltelefon
vagy wifihálózatok működése. Az
egyetemen és azt követően visszajáró lélekként két témába merültem
bele jobban. Egyik témám a helyi wifi
hálózatok gyorsítását vette célba, a
szabványosnál magasabb adatátviteli
sebességeket próbáltam elérni. Másik
kutatási, fejlesztési területem pedig a
beltéri helymeghatározó rendszerek
fejlesztése lett – biztos sokunknak jól
jönne, ha a parkolóházban hagyott
autónkat okostelefonunk segítségével pillanatok alatt megtalálhatnánk.
Jelenleg szabadúszóként keresem a
kenyerem. Belekóstoltam informatikai
munkákba is, például hálózatok kiépítésébe és üzemeltetésébe vagy weboldalak készítésébe, de továbbra sem
vetem meg a kutatási-fejlesztési tevékenységeket, ha úgy adódik. És egyszer
már én is voltam fizikatanár bácsi.
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7. | A színek
A fehér fényt prizmán átvezetve hasonló színes csíkokat lehet létrehozTarts egy CD-,
ni, mint CD-lemez segítségével. A feDVDvagy
hér fény színekre bomlik, akárcsak
Blueray-lemezt
a szivárvány kialakulása során.
a fény felé! A
Sorrendben vörös, narancs, sárga,
lemez felülezöld, kék, ibolyaszínű csíkok követén színes csítik egymást. A csíkok nem különülkokat láthatsz.
nek el élesen, folytonos átmenetben
Ha napfénnyel
követik egymást. Érdekességként
világítod meg,
� Csíkok a CD-n
jegyezzük meg, hogy magyarul az
a szivárványra
előbb említett hat színt szoktuk megemlékeztető csíkok a falon is megjelennek. Ha lefényképezed, fénykülönböztetni, de például angolul
képfeldolgozó programmal felerőa szivárvány hét színből áll (redsítheted a színhatásokat, élesítheted
orange-yellow-green-blue-indigoa képet. Az alábbi színképet te is
violet). Az egyes színek fénye tovább
létrehozhatod, ha a Nap fényét CDmár nem bontható, úgynevezett holemezzel fehér papírra tükrözöd.
mogén fény.
A jelenség magyarázata: A fehér fény
összetett fény, sok különböző frekvenciájú fényhullám halad benne,
melyeket más és más színűnek látunk. A zöld színű fény jellemző frekvenciája 5,5 · 1014 Hz, ez levegőben
550 nm hullámhosszt jelent, a vörösé
4,5 · 1014 Hz, ami nagyjából 670 nm
hullámhossznak felel meg. A prizmán való áthaladásuk után kicsit más irányba haladnak tovább. Mivel a vörös fény valamivel gyorsabban halad a prizma
üvegében, kevésbé térül el eredeti irányától, mint a zöld vagy a kék.

„És akarok még sok másszínű tintát,
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,
és kellene még sok száz és ezer,
és kellene még aztán millió:
tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke,
szemérmetes, szerelmes, rikitó,
és kellene szomorú-viola
és téglabarna és kék is, de halvány,
akár a színes kapuablak árnya
augusztusi délkor a kapualján.”

FIGYELD MEG!

(Kosztolányi Dezső:
Mostan színes tintákról álmodom,
részlet)

QQ Az üvegprizmán áthaladó fehér fény
színekre bomlik

Elemezd a grafikont, és válaszolj a kérdésekre!
1. Mi a különbség a kék, a zöld és a vörös receptorok érzékenysége között?
2. Mi indokolja a receptorok elnevezését?
3. Hogyan magyarázható az ábra felirata alapján, hogy sötétedéskor nem
látunk színeket?
� A fényérzékelő sejtek (csapok és pálcikák)
relatív érzékenysége a hullámhossz
függvényében. A színek érzékelésében
háromféle csap vesz részt, a pálcikák nem alkalmasak színérzékelésre. A színek érzékeléséhez legalább ezer fotonnak (fényrészecskének) kell egy-egy csapba becsapódni, míg
a pálcikák már néhány fotont is érzékelnek

érzékenység

FIGYELD MEG!
UV
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A fény természete. Hogyan látunk?

FIGYELD MEG!
Válaszolj a kérdésekre a kép alapján:
1. Milyen színt látunk, amikor a vörös, kék és zöld fényre érzékeny
receptorok egyaránt erősen működnek?
2. Milyen színt látunk, amikor a vörös és a zöld receptorok erősen
működnek, de a kék receptor
nem?
3. Milyen frekvenciájú elektromágneses hullámokat látunk feketének?

A szemünkben a szemlencse által összegyűjtött fény a retinára vetül. Itt különleges sejtek, receptorok helyezkednek el, amelyek a fényt elektromos jelekké alakítják.
Kicsit egyszerűsítve az ember által látott szín attól függ, hogy a retinára vetülő
fény mekkora feszültséget hoz létre a vörös, kék, zöld színekre érzékeny
receptorokban.

SZÁMOLJUK KI!
Feladat: Milyen hullámhosszúságú a kék fény üvegben?
A kék fény frekvenciáját keresd meg az interneten, az üveg levegőre vonatkozó törésmutatója kék fény esetén legyen 1,55!
Megoldás: Az egyik internetes lexikonban az alábbi táblázatot láthatod:
A fényspektrum színei
Szín
Hullámhossz
Ibolya
380–420 nm
Kék
420–490 nm
Zöld
490–575 nm
Sárga
575–585 nm
Narancs
585–650 nm
Vörös
650–750 nm

Frekvencia
789–714 THz
714–612 THz
612–522 THz
522–513 THz
513–462 THz
462–400 THz

Energia fotononként
3,26–2,95 eV
2,95–2,53 eV
2,53–2,16 eV
2,16–2,12 eV
2,12–1,91 eV
1,91–1,65 eV

A kék tartomány határán a fény frekvenciája éppen 714 THz, azaz 714 terahertz,
azaz 714 · 1012 Hz. Számolhatsz ezzel a frekvenciával.
A végeredményhez eljuthatsz lépésenként. A táblázat a kék fény levegőben
mérhető hullámhosszát és frekvenciáját is megadja. A kék fény sebessége levegőben a hullámhossz és a frekvencia szorzata:
m
m
≈ 3 ⋅10 8 .
s
s
Üvegben ennél kisebb, itt a törésmutatóval kell osztani a levegőben érvényes
sebességet:

12
Ckék, levegő= λ=
⋅ f 420 ⋅10 −9 m ⋅ 714 ⋅10
=
Hz 299 880 ⋅103

Ckék, levegő

m
≈ 1, 94 ⋅10 8 .
s
1, 55
A kék fény hullámhosszát az üvegben megkapod, ha a sebességet elosztod a
frekvenciával. A fény frekvenciája nem változik, ugyanannyi üvegben és levegőben is!
8 m
Ckék, üveg 1, 94 ⋅10 s
λ=
=
= 2, 71 ⋅10 −7 m = 271 nm.
kék, üveg
fkék
12 1
714 ⋅10
s
Egy másik, szintén jó gondolatmenet:

=
Ckék, üveg

A táblázat megadja a levegőben mérhető hullámhosszt. Az üvegben és a levegőben is ugyanannyi a frekvencia, ami a terjedési sebesség és a hullámhossz
hányadosa, tehát ha a sebesség 1,55-öd részére csökken, akkor a hullámhossz is.
QQ A színérzékelő receptorok
aktivitásától függ, hogy milyen színt
látunk

Ezek szerint:
=
λkék, üveg

λkék, levegő 420 nm
=
= 271 nm.
1, 55
1, 55
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7. | A színek

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

NE FELEDD!

1. Hogyan lehet a fehér fény segítségével színes csíkokat létrehozni?
2. Miért vetít színes foltot a falra a prizmán áthaladó fény?
3. Sorold fel a szivárvány színeit! Melyik színű fény halad üvegben a leggyorsabban, és melyik a leglassabban?
4. Milyen színű fény törik meg a legjobban és melyik legkevésbé a prizmán
való áthaladás után?
5. Milyen receptorok találhatóak a retinán, és hogyan működnek?

A prizmán áthaladó fehér fény
színes csíkokat hoz létre a felfogó ernyőn, falon. A különböző
frekvenciájú fényeket különböző színűnek látjuk. Szemünkben
vörös, zöld és kék fényre érzékeny
receptorok vannak. Az, hogy milyen színt látunk, ezek működésétől függ.

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Ugyanolyan színűnek látjuk-e az eget a víz alól nézve,
mint a partról?
2. Egészítsd ki fizikai ismereteid alapján a hiányos szöveget!
HOGYAN LÁTJUK A SZÍNEKET?
A szín …… eszköze a szem és az agy. A szem minia
tűr, nagy felbontású ……… hasonlóan működik,
amelyhez az adatok értelmezésére és tárolására
hatalmas kapacitású számítógép: az …… csatlakozik. A szemünkbe bejutó fényt a szem „objektívje”,
a ………. a szem hátsó felszínét borító ideghártyára (retinára) …… A retinán a digitális kamerák
képfelvevő felületéhez hasonlóan …… elemek
milliói helyezkednek el. A látás érzékelőelemei, az
esti fényben működő mintegy százharmincmillió pálcika és a nappali fényben működő mintegy
hétmillió csap száma összemérhető a jó felbontású
digitális kamerákéval. Az érzékelőelemekhez ……
kapcsolódnak, amelyek az ingereket a szemidegen
keresztül az agy felé továbbítják. Az esti látás elemei, a pálcikák, nem látnak ……, viszont rendkívül
érzékenyek. A nappali látás elemei, a csapok, kevésbé érzékenyek, ezzel szemben …… látnak. Ezt
az teszi lehetővé, hogy a csapokban ….. különböző
pigment található. Ezek közül egyik a vörös, a másik
a ……, a harmadik pedig a …… fényre érzékeny.
Ezek a pigmentek nyelik el a fény ……, zöld, illetve …… részét, és attól függően, hogy melyikből
mennyit tudtak elnyelni, kialakulnak a …….
3. Az interneten megtalálható számítógépes szimuláció
(Pl.: Phet-szimulációk: http://phet.colorado.edu/sims/
html/color-vision/latest/color-vision_en.html
vagy
http://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision)
segítségével elvégzett kísérlet alapján állapítsd meg,
milyen arányban tartalmazza a narancssárga és a bíbor
szín a piros, zöld és kék összetevőket!
4. Milyen színűnek látjuk azt a fehér fénnyel megvilágított
felületet, ami a rá eső fényből elnyeli a kéket?

5. Válaszolj az alábbi cikkel kapcsolatos kérdésekre!
EGY MAGYAR TALÁLMÁNY
Tizenöt évvel ezelőtt a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdtünk el foglalkozni a látás, a színlátás
és a színtévesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Kutatásaink során mérésekkel igazoltuk egy
új feltételezés helyességét: a színtévesztést nem
az érzékelőpigmentek gyenge működése, esetleg
hiánya okozza, amint azt korábban feltételezték,
hanem az, hogy egyes pigmentek a színkép más
hullámhosszaira érzékenyek, mint a jó színlátók
esetében. Kidolgoztuk a színlátás és a színtévesztés matematikai modelljét, és annak alapján olyan
színszűrős szemüvegeket terveztünk, amelyekkel
sikeresen tudjuk korrigálni a színlátási hibákat. Ezeket már több mint ezer színtévesztő személyen kipróbáltuk. A színlátást javító színes rétegek tetszés
szerint felvihetők dioptriás szemüvegre és napszemüvegre egyaránt. Később alkalmazhatók lesznek kontaktlencsén és beültethető szemlencsén is.
Elkezdődött a szemüvegek gyártása, és – a világon
első ízben – Magyarországon már hozzájuthatnak a
betegek a korrekciós szemüvegekhez.
Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár,
Coloryte Rt.,
MAGYAR GRAFIKA, 2004/5
a) A kutatók megállapítása szerint mi a színtévesztés
valódi oka?
b) Milyen terméket fejlesztettek ki a tudományos felismerés nyomán?
c) Nem minden színtévesztőn segít az ilyen szemüveg. Vajon mi az oka ennek?
6. Miért érdemes a közlekedési jelzőlámpáknál tiltó színként és a megállás jelzésére a piros színt használni?
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8. | A természet színei
„Ez a szín áll a legközelebb a fényhez. A fény legenyhébb mérséklésével keletkezik, akár homályos
közegek, akár fehér felületekről
való gyönge visszaverődés révén.
A prizmakísérletek alkalmával viszont szétterjed a világos térben,
és legszebb tisztaságában ott látható, ahol a két pólus még elválik
egymástól, mielőtt a kékkel zölddé vegyülne össze.”

A természetben látható színeket általában több fizikai jelenség együttes
hatása alakítja ki. Az, hogy valamit milyen színűnek látunk, attól függ, hogy
milyen frekvenciájú fénysugarak jutnak a felületéről visszaverődve, vagy onnan kiindulva, esetleg rajta áthaladva a szemünkbe.

(Goethe: SZÍNTAN
A „sárga” színről, részlet)

Fényelnyelés, fényszórás
A fekete tárgyak minden fényt elnyelnek. A fehér tárgyak minden fényt vis�szavernek. A fehér tárgyat tehát olyan színűnek látjuk, amilyen színnel megvilágítjuk. A zöld levelek a rájuk eső napfényből leginkább a vörös és részben
a kék színűt nyelik el. A róluk visszaverődött fényből a vörös teljesen és a kék
szín egy része hiányzik, így alakulnak ki a különböző zöld árnyalatok.
A víz oldalról nézve tükröző felületként viselkedik. Még hullámzó vízben is
megjelennek az ég színei: a kék, naplementekor a rózsaszín és a vörös. A medencékben azért is látjuk kéknek a vizet, mert a fény a medence alján elhelyezett gyakran kék csempékről verődik vissza. De a tenger vize önmagában
is kékes színű, ha legalább néhány méter mély réteget nézünk merőlegesen,
például egy üvegedényben. A víz ugyanis elnyeli a vörös és a sárga sugarakat,
amelyek nem hatolnak nagyjából 20 méternél mélyebbre. A kék és az ibolyaszínű sugarak akár 1500 méter mélyre is lejutnak. Ezért a mélyebb vízréteget
kékesnek látjuk, hiszen a mélyebb rétegekből szemünkbe jutó fényből már
hiányzik a sárga és a vörös.
A víz színét befolyásolják még a benne lebegő kisebb szemcsék, szervetlen
anyagok, planktonok. Ezek főleg a sárga színű fényt szórják a szemünkbe, ami
a kékkel együtt zöldes árnyalatot ad.
A derült eget nézve a levegő színszóró hatása miatt látjuk a Nap fényét.
A szemünkbe jutó fény kék, mert a levegő molekulái erősebben szórják oldalra a kéket, mint a többi színt.
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8. | A természet színei

FIGYELD MEG!
Állj háttal a Napnak, és kérj meg valakit, hogy szórjon eléd különböző
távolságra és magasságra kerti locsolóból vízpermetet. Figyeld meg
az így kialakult szivárványt! Ha tudod, fényképezd le a legszebbeket.
Keress az interneten szivárványról
készült fényképeket!
Ezek alapján válaszolj a következő
kérdésekre:
1. Milyen alakú a szivárvány?
2. Mi a színek sorrendje?
3. Megfigyeltél még valami érde
keset?
QQ Magyarázd meg a képen megjelenő színek kialakulását!

Naplementekor viszont a vastag légkörön áthatoló napfény közvetlenül jut a
szemünkbe. Azért vörös, mert hiányzik belőle a levegő molekulái által részben elnyelt és nagyrészt oldalra szórt kék.

Színszórás
Szivárvány akkor tűnik fel az égen, amikor a Nap a hátunk mögül süt az előttünk a levegőben lebegő apró vízcseppekre, esőcseppekre. Ilyen helyzetet finom vízpermetet spriccelő öntözővel mesterségesen is elő lehet idézni.
Amikor szivárványt látunk, a szemünkbe jutó fény a vízcseppeken áthaladva
és azok belsejéből visszaverődve jut a szemünkbe. A vízcseppen való áthaladás után kicsit más szögben haladnak tovább a különböző színű fénysugarak, ugyanazért, amiért a prizma üvegén való áthaladás után is. A szivárvány
létrejöttének magyarázata meglehetősen bonyolult, először René Descartesnak (ejtsd: dékárt) sikerült, aki elméletét az 1637-ben megjelent híres művében (Discours de la méthode – Értekezés a módszerről) ismertette.

Interferencia – színek

QQ Szivárvány

42°

A fény esetében is megfigyelhető az interferencia. A tér azon pontjaiban, ahol
a találkozó elektromágneses hullámok tartósan erősítik egymást, ott erősebb
fényt látunk, ahol hullámhegy hullámvölggyel találkozik, ott gyengébb, halványabb a fényfolt. Ez a jelenség természetes fény esetén például akkor fordul
QQ A szivárvány létrejöttét fénytöréssel
elő, ha a fény átlátszó anyag vékony rétegén halad keresztül, vagy verődik
magyarázhatjuk (az ábra a jobb
vissza a felületéről. Ilyen a szappanos vízből álló buborék vagy az úton az
érthetőség kedvéért torzít)
olajfolt. Mivel a hullámhegyek és
-völgyek távolsága a hullámhossztól
függ, a különböző hullámhosszú,
azaz különböző színű fények nem
ugyanazokban a pontokban erősítik
egymást. Ezért az interferencia azt
eredményezi, hogy az összetett fehér fény színekre bomlik. A CD-,
DVD-lemezen megjelenő színek
is az interferencia miatt alakulnak
QQ A buborék az interferencia miatt színes, akárcsak a benzinfolt
ki.
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NE FELEDD!
A természetben látható színeket
általában több fizikai jelenség
együttes hatása alakítja ki. Az,
hogy valamit milyen színűnek lá
tunk, elsősorban attól függ, hogy
milyen frekvenciájú fénysugarak
jutnak a felületéről visszaverőd
ve vagy rajta áthaladva a sze
münkbe.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi hozza létre a természetben található színeket?
2. Miért zöldek a falevelek?
3. Miért kék az ég, és miért vörös a lemenő nap fénye?
4. Sorold fel a szivárvány kialakulásának feltételeit!
5. Mi befolyásolja a tengervíz színét?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Nézz utána az interneten, melyek a kiegészítő, komplementer színek! Ezek
segítségével különlegesen harmonikus, kellemes hatású képeket festhetsz!
2. Egy különleges anyag elnyeli a rá eső zöld fény 30%-át. Milyen színű a napfény az ebből az anyagból készült üveg mögött? (Használj a válasz megadásához számítógépes szimulációt vagy RGB színmodellt használó rajzolóprogramot!)
3. Hogyan vezet színek megjelenéséhez az interferencia jelensége?
4. Milyen színezékeket használnak az ételek piros színének kialakításához?
5. Magyarázd meg, miért változik a tárgyak színe, ha más színű fénnyel világítjuk meg azokat! Figyeld meg, hogy változik a dolgok színe, ahogy este
besötétedik! Melyik szín tűnik el leghamarabb?
6. A fényképezés során esetleg beállíthatod, hogy a gép csak bizonyos színeket lásson. Ha van ilyen fényképezőgéped, készíts néhány ilyen felvételt, és magyarázd meg a látottakat! Ha ismersz olyan számítógépes programot, amellyel tetszőlegesen befolyásolhatod a színeket, akkor próbáld
megtenni, hogy valódi színeket tartalmazó képből csak bizonyos színeket
hagysz meg!
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9. | Filmek a moziban és otthon
A mozgás illúziója
A mozgókép valójában gyors egymásutánban vetített állóképek sorozata.
Az agy néhány tizedmásodpercig megőrzi a szem által látott képet, akkor is,
ha az már eltűnt. A gyorsan vetített állóképeket ezért látjuk összemosódva
folyamatos mozgásként. Ehhez megfelelően felvett, a mozgás egymás utáni
pillanatait ábrázoló képeket kell vetíteni.

„Ha engem kérdeztek, szerintem
azért nézünk filmeket, mert meséket akarunk nézni… Az alvó
királynő felébredt igaz szerelmének csókjától. De az élet nem egy
mese. És a boldog befejezések
sem gyakoriak benne. Az életben
a fiatal királynő zsarnokká válik
és csatába állítja alattvalóit. Nos
hát, ezért kellenek nekünk filmek.
Hogy emlékeztessenek minket
arra, hogy mindennek ellenére a
szerelem elő tud bukkanni még
a legvalószínűtlenebb helyeken
is. És néha még a mesék is valóra
válhatnak.”
(Idézet „A pletykafészek”
című filmből)

QQ A pillanatfelvételeket a galoppozó lóról Eadweard Muybridge (1830–1904) készítette
még az 1800-as évek végén, sorban elhelyezett kamerákkal. A felvételeket gyorsan
egymás után vetítve mozogni látjuk a lovat

Ezért látjuk a papagájt a megpörgetett érme hátoldalán levő kalitkában ülni.
Az érme egyik oldalán egy kalitka van, a másikon egy papagáj. A megpörgetett érmét oldalról nézve gyorsan váltakozva kerül a látható oldalra a kalitka
és a papagáj.

A térlátás
Egy nagyon távoli tárgyról lényegében párhuzamos fénysugarak jutnak a
szemünkbe. A jobb és a bal szemünkkel ugyanazt látjuk.
Minél közelebb van a tárgy, annál jobban különbözik a jobb és a bal szem
által látott kép. A különbség mértéke alapján képes az agy megbecsülni
a tárgy távolságát és látni a térbeli
KÍSÉRLETEZZ!
képét.
A 3D-s tv-műsort olyan kamerával
rögzítik, aminek két objektívje van.
Minden képkockát két változatban,
kicsit eltérő szögből vesznek fel. Ezután már csak arra kell figyelni, hogy

QQ Hogyan kerül a kalitkába a papagáj?

Húzd le a filctolladról a kupakot, és próbáld egyik szemedet becsukva visszatenni. Sokkal nehezebben sikerül, mert a kupak és a toll helyzetének megállapításához fontos lenne a másik szem által mutatott kép is. Kis gyakorlással
mégis sikerül, mert a kezünk helyzete, valamint a toll és a kupak látszólagos
nagysága révén is megbecsülhető a sikerhez szükséges távolság.
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Ha két szemünk távolabb lenne,
sokkal élesebb lenne a térlátásunk. A binokulárok gyakran megnövelik ezt a távolságot, így nemcsak sokkal közelebbről mutatják
a tárgyat, de javítják a térlátást is.
Sokkal erősebben elkülönülnek a
látott képen a közeli és távoli tárgyak, mint szabad szemmel.

a vetítés során a néző jobb szeme csak a kamera jobb objektívje által felvett,
a bal szeme pedig csak a bal objektív által felvett képet lássa. Ha a két szem
kissé eltérő képet lát, az agy előállítja a térbeli képet, akárcsak a természetes
látás során.
Erre többféle megoldás kínálkozik. Ezek az aktív szemüveget, a színszűrős
szemüveget, a polarizációs szemüveget használó és a szemüveg nélküli technológiák.

Aktív szemüveg
A folyadékkristályos szemüveg a
tv-ből érkező rádió- vagy infravörös jel hatására gyorsan elsötétül, majd kivilágosodik. Amikor
a tv a bal szemnek szánt képkockát vetíti, akkor a jobb szem előtti
lencse sötétedik el, amikor a jobb
szemnek szánt képet vetíti, akkor
pedig a bal szem előtti. Ezért nevezik az ilyen szemüveget aktív
szemüvegnek.
Szemüveg nélkül nézve a 3D-s tv
képét homályosnak látjuk.

QQ A folyadékkristályos vagy aktív szemüveg

Színszűrős szemüveg

QQ Cián-vörös színszűrőkkel ellátott
szemüveg és a hozzá tartozó 3D-s
felvétel

A színszűrők csak egy bizonyos színű fényt engednek át. Színszűrők segítségével is megoldható, hogy a két szem külön-külön csak a neki szánt képet
lássa. A vörös színszűrő csak a vörös színű fényt engedi át, a cián (zöldeskék)
pedig az összes többi színt.

Polarizációs szemüveg
A fény transzverzális elektromágneses hullám, ami azt jelenti, hogy a hullám
terjedési irányára merőleges a hullámzó elektromos mező térerősségvektora.
A természetes fénnyel megvilágított pontban a terjedési irányra merőleges síkban minden irányban van rezgés. Az ilyen fény nem polarizált.
A polarizált fényben csak egy kiválasztott irányban, a polarizáció irányában rezeg az elektromos mező.

QQ A fény polarizációja

QQ A képen felül a polarizált, alul a normál visszapillantó tükör látható
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A polarizálatlan fény leggyakrabban visszaverődés során polarizálódik.
A visszavert fény részben polarizált, polarizációs iránya a visszaverő felület
síkjával párhuzamos. A polárszűrős napszemüveg kiszűri a vízszintes irányban polarizált fényt, azaz csökkenti a vízszintes útfelület vagy vízfelület által
okozott tükröződést.
A 3D-s vetítés során a jobb szemnek szánt képet mondjuk 45°-os szögben
jobbra felfelé polarizált, a bal szemnek szánt képet 45°-os szögben balra felfelé polarizált fénnyel vetítik. A néző szemüvege polárszűrős. A jobb szem
előtti csak a 45°-os szögben jobbra felfelé polarizált fényt engedi át, a bal
szem előtti pedig a 45°-os szögben balra felfelé polarizáltat.
A mostani 3D-s mozikban jobbra és balra cirkulárisan polarizált fénnyel
oldják meg a 3D-s hatást. Ilyenkor a polarizációs irány folyamatosan forog,
jobbcsavart vagy balcsavart képezve. A térhatású kép egyébként ugyanúgy
jön létre, mint a lineárisan polarizált képek esetében.

Szemüveg nélkül
Mindenki ismeri a képváltós matricákat, ábrákat. Az ilyen képeken több ábrát
is láthatunk, ha kicsit más szögből nézzük azokat. Felületük kissé érdes, ami
a különlegesen kiképzett műanyag recék miatt van. Ezeken át látjuk az egyik
irányból az egyik, a másik irányból a másik képet. A hasonló elven működő
3D-s képernyőkhöz nincs szükség szemüvegre. A 3D-s kép azonban csak a tér
egy szűk tartományából látható, ezért leginkább egy felhasználó tudja nézni.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi a mozgókép?
2. Ismersz-e szemüveg nélkül is nézhető 3D-s képet?
3. Ismertesd, mi a térlátás alapja, milyen fizikai jelenségeket és hogyan használnak fel a 3D-s filmélmény létrehozásához!
4. A jobb minőségű binokulárok két objektívje távolabb van egymástól, mint
a két szemünk. Szerinted jobban látunk térben egy ilyen binokulárral?
5. Fogalmazd meg, milyen tulajdonságú a polarizált fény!

KÍSÉRLETEZZ!
Hogyan tudod eldönteni, hogy lineárisan vagy cirkulárisan polarizált
szemüveggel rendelkezel? Állj a
szemüvegben egy tükör elé. Csukd
be az egyik szemedet. Ha azt a szemedet látod, amelyiket becsuktad,
akkor cirkulárisan, ha azt, amelyik
nyitva van, akkor lineárisan poláros
a szemüvegünk! Mi lehet a jelenség
magyarázata?

NE FELEDD!
A mozgókép gyors egymásután
ban vetített állóképek sorozata.
A térlátás alapja az, hogy a két
szem a tárgy távolságától függő
en kissé eltérő képet lát. A 3D-s
filmek esetében ez több módon is
megvalósulhat: színszűrők, aktív
szemüveg segítségével vagy po
larizált fény felhasználásával. A
lineárisan polarizált fényben csak
egy kiválasztott irányban, a pola
rizáció irányában rezeg az elekt
romos mező.

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Jelenleg az IMAX technológia biztosítja a legélethűbb moziélményt. Nézz
utána, milyen technikai megoldásokkal hozzák létre egy IMAX moziban az
élethű képet és hangot!
2. Készíts saját rajzfilmet! Nézz utána, milyen gyorsan kell állóképeket vetíteni! Döntsd el, milyen egyszerű jelenet legyen a filmen (labda pattogása,
egy ember feláll, leül). Döntsd el, milyen technológiával fogsz dolgozni.
Használhatsz akár számítógépes animációt készítő programot is. Tervezd
meg a képkockákat! Nézz utána hiányzó ismereteidnek, és készítsd is el a
rajzfilmet! Egy rajzfilmet készíthettek egyszerre többen is, ha ügyesen elosztjátok a feladatokat.
3. A jelenlegi 3D-s tv-k használói arról panaszkodnak, hogy csak egy filmet
tudnak megnézni 3 dimenzióban, utána fáradtnak érzik magukat. Mi lehet
ennek az oka?
4. Nézz utána milyen, a leckében nem említett eszközök alkalmasak még
3D-s kép előállítására!
5. Jobb vagy rosszabb lenne az ember térlátása, ha a szemei közötti vízszintes
távolság nagyobb volna? Miért?
6. Nézz utána, milyen élőlények használják ki a poláros fényt!

35
35

FI-505041101_Fizika 11_TK_beliv.indb 35

2018.03.10. 19:52:33

10. | Orvosi képalkotás: röntgen, CT …

10. | Orvosi képalkotás: röntgen, CT, MR
A szemünk a látható fény segítségével alkot képet. A többi elektromágneses sugárzást felhasználva
a tudósok olyan képalkotó eljárásokat fejlesztettek ki, amelyek révén akár az emberi testbe vagy a
zárt bőröndbe is bepillanthatunk.

Röntgenvizsgálat
A nagy energiájú röntgensugarak különböző mértékben gyengülve, de áthaladnak a test szövetein, elnyelődnek a csontokban és a vastagabb fémlemezekben. A röntgenfilm megfeketedik ott, ahol sugárzás éri, fehér marad,
ahol nem. Ezért jól láthatóak a képen a csontok. Megállapítható a keletkezett
sérülés helye, mértéke, észrevehetőek a lágyabb szövetek nagyobb elváltozásai is. Ma már a legtöbb röntgenkészülék nem hagyományos filmen hozza létre a képet, hanem (a digitális kamerákhoz hasonló módon) képernyőn teszi
láthatóvá a test belsejében lévő csontokat, szöveteket stb.
A röntgensugárzás frekvenciája és e miatt az energiája is olyan nagy, hogy
károsodást okoz a sejtekben, szövetekben. Ezért csak indokolt esetben készíthető röntgenfelvétel.
Mivel a magzat a terhesség első három hónapjában különösen érzékeny a röntgensugárzásra, ezért ilyenkor nem javasolják a vizsgálat elvégzését. Ilyenkor megoldást jelenthet a mechanikai hullámok segítségével végzett ultrahangvizsgálat.

Az egyik internetes oldalon olvashatjuk: „Az ultrahangos vizsgálat nem jár
sugárterheléssel, ezért szükség esetén többször is ismételhető. Alapvizsgálat,
melyet az orvosok a képalkotó módszerek közül általában elsőként
alkalmaznak. Szervezetünk különböző szövetei jól vezetik az ultrahangot,
azonban az egyes szervek vezetőképessége különböző. Ha az ultrahang
elér egy szervet, akkor egy része visszaverődik, másik része továbbhalad.
A vizsgálófej úgynevezett piezoelektromos kristályokat tartalmaz, és ezek
segítségével ultrahanghullámokat állít elő, valamint képes a szövetek
felületéről visszavert hullámok érzékelésére is. A jobb képminőség érdekében
az emberi test és a vizsgálófej közé zselés anyagot kell juttatni.”

QQ Mellkast vizsgáló röntgenberendezés
és a kép

A CT (számítógépes tomográfia) -vizsgálat során több, különböző irányból
érkező röntgenimpulzussal tapogatják le a testet. A test egy-egy szeletének
képéből állítják össze a nagy felbontású, 3 dimenziós képet. A kapott kép
részletesebb és sokkal pontosabb,
NE HIBÁZZ!
mint egyetlen felvétel, de jóval nagyobb sugárterhelést jelent a vizsgált
A röntgenfelvételek kiértékelése
személy számára. Az előnyök és kocsorán az orvos általában összeveti
kázatok mérlegelésével kell dönteni a
a felvételt egy néhány évvel komegfelelő vizsgálat elvégzése mellett.
rábbival. Gyanús jel esetén a vizs-

A tüdőröntgen-vizsgálatot végző asszisztens előbb beállítja a vizsgálandó
személyt a megfelelő helyzetbe, majd elhagyja a vizsgálóhelyiséget, és csak
ezután kapcsolja be a röntgensugárzást. A vizsgáló ajtaja előtt sárga figyelmeztető vonal húzódik, ami azt jelzi, hogy ennél nem mehetnek közelebb a
várakozók. Miért van szükség ezekre az óvintézkedésekre?

gált személyt néhány napon belül
visszarendelik, és újabb felvételt
készítenek. Ha ezen is látszik az
elváltozás, általában jobb képalkotó eljárással is megvizsgálják.
A referenciakép fontossága miatt
is érdemes bizonyos rendszerességgel megjelenni a szűrővizsgálaton.
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QQ Biztonsági ellenőrzés során készített
röntgenkép (a színek nem valódiak,
hanem számítógéppel készülnek, amit
álszínkódolásnak neveznek)

QQ CT-felvétel-sorozat

Röntgensugarakat használnak a repülőtéri csomagok átvilágítására is. Az
esetleges fegyverek és robbanóanyagok kimutathatók a biztonsági ellenőrzés
során.

Hogyan működik az MR?
Amíg a röntgensugarak elsősorban
a csontok vizsgálatára alkalmasak,
addig az MR-vizsgálat a szövetekben lévő hidrogénatomok eloszlását
(koncentrációját) mutatja meg, és
azt, hogy azok vízmolekulában, vagy
szénhidrogén-molekulában, például
egy zsírmolekulában helyezkednek-e
el. A vizsgálat alapját a mágneses
magrezonancia jelensége adja. Az
erős mágneses térbe helyezett proton
a megfelelő frekvenciájú elektromágneses impulzus hatására megváltoztatja mágneses állapotát, és elnyeli az
QQ MR-felvétel egy koponyáról
impulzus energiáját. Később visszasugározza azt – a visszasugárzott elektromágneses impulzus érzékelése révén
következtetni lehet a proton helyére. A gerjesztő frekvencia pontos értékét pedig az befolyásolja, hogy a hidrogénatom milyen kémiai kötésben vesz részt.

Wilhelm Conrad Röntgen fizikus
(1845–1923) a katódsugarak vizsgálata közben véletlenül vette
észre, hogy a kísérlet során olyan,
addig nem ismert sugárzás is keletkezik, ami áthatol az anyagokon, eltérő mértékben nyelődik
el, egyenesen halad, mint a fény,
és hatására megfeketedik a fényképlemez. Az ismeretlen sugárzást
X-sugaraknak nevezte, angolul ma
is így hívják a röntgensugárzást
(X-ray). Ő készítette az első röntgenfelvételt is a felesége kezéről:

NE FELEDD!
A röntgensugarak segítségével bepillanthatunk a test belsejébe, lezárt
csomagokba, mivel áthatol a lágyabb anyagokon, szöveteken, de éles ár
nyékot ad, ha csontba, fémbe ütközik. A röntgensugárzás energiája olyan
nagy, hogy károsodást okoz a sejtekben, szövetekben. Ezért csak indokolt
esetben használják. További, az orvosi diagnosztikában használt képalkotó
eljárások a CT és az MR.
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EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Hogyan mutatja meg a röntgenfelvétel, hogy eltört-e
a csont?

1. Mi a röntgensugarak jellemző frekvenciája és hullámhossza?

2. Mire használják a röntgenfelvételt a repülőtéren?

2. Nézz utána, mi történik a vizsgálandó személlyel egy
CT-vizsgálat során!

3. Miben hasonló és miben más a CT-vizsgálat, mint a
röntgenfelvétel elkészítése?
4. Nézz utána, hogy kézipoggyászban milyen tárgyakat
vihetnek a repülőgép fedélzetére az utasok!
5. Hogyan működik az MR?

3. A magzat vizsgálatára ultrahangot használnak. Miért
nem röntgenképet készítenek?
4. Nézz utána, hogyan keletkezik a röntgensugárzás!
5. Hányszor nagyobb a röntgensugárzás frekvenciája,
mint a fényé, és hányszor nagyobb, mint az ultrahangoké?
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11. | Hőképek, radar
Az anyagban rendezetlenül mozgó töltött részecskék elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, melynek neve hőmérsékleti sugárzás.
A hőmérsékleti sugárzás különböző hullámhosszú elektromágneses hullámok keveréke. Az, hogy legerősebben milyen hullámhossztartományban sugároz a test, a hőmérsékletétől függ.

Infravörös sugárzás
A 30–40 Celsius-fokos tárgyak, illetve az élőlények hőmérsékleti sugárzása a szabad szemmel nem látható infravörös tartományba esik.
Az infravörös sugárzás jellemző hullámhossza levegőben néhány mikrométer
(1 mikrométer = 10–6 méter).
Az infravörös fényre érzékeny kamera a tárgyról érkező infravörös sugárzás segítségével érzékeli a hőmérséklet-különbségeket, és színezéssel teszi
azt az emberi szem számára láthatóvá.

„…Gyermeki fantáziámat különösen a Hold izgatta. Késő
estig játszottam az udvaron,
és megigézve néztem, miként
húz el a Hold a templomtorony
mögött…”
Ezek Bay Zoltán
szavai, aki gyermekkorában áhítattal tekintett
fel égi kísérőnkre.
Talán ez a gyermeki kíváncsiság
vezetett el odáig,
hogy négy évtizeddel később, 1946-ban sikeres
lett a radarkísérlete: rádiójelet küldött fel a Holdra, és a visszavert
jelet sikeresen érzékelte.

KÍSÉRLETEZZ!
QQ A képet infravörös fényre érzékeny kamerával
készítették. Jól látszik, hogy a ház falai hűvösek,
az ablakoknál szökik a meleg

QQ A macska melyik része a
leghűvösebb, és melyik
a legmelegebb?

Infravörös fényre érzékeny kamerával kimutatható, ha egy testrész melegebb
a környezeténél. Ez kóros folyamatokra utalhat, ezáltal sok betegség korai
stádiumban diagnosztizálható. Infrakamerával működnek az éjjellátó berendezések. Infravörös fényre érzékeny szemével fedezi fel a kígyó sötétben is
a melegvérű áldozatát.
Az optikai szálakban látható fény helyett infravörös fényt használnak a jelek
továbbítására, mivel kevésbé nyeli el az üveg, mint a látható fényt.
Infravörös impulzusokkal működnek a különféle távirányítók is.

Mikrohullámok – radar
A mikrohullámok hullámhossza rövidebb a rádióhullámokénál, de hosszabb
az infravörös hullámokénál, körülbelül a néhány tized centimétertől a néhányszor tíz centiméteres tartományba esik.
Jobban irányíthatóak, mint a rádióhullámok, és áthatolnak a Föld légkörén,
ezért használhatóak a műholdas kommunikáció során. Mikrohullámok felhasználásával működnek a mobiltelefonok is.

Használd a távirányítót úgy, hogy
papírt teszel elé. Áthalad az infravörös jel a papíron? És ha alufóliát
teszel elé?
A távirányítók infravörös jele lefényképezhető digitális fényképezőgéppel, mert a fényképezőgép
fényérzékelője (CCD) érzékenyebb
az infravörös sugárzásra, mint a
szem. Próbáld ki!

MÉRD MEG!
Tölts le az internetről meteorológiai
radarral készült képeket! A zivatargócokról, vastag felhőkről visszaverődnek a rádióhullámok. Elemezd
a közeledő zivatarzóna helyzetét,
mozgását, és készíts időjárás-előrejelzést! Mikor éri el lakóhelyedet a
zivatar? Mérd meg egy erős zivatargóc sebességét!
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A mikrohullámok segítségével gyorsan és biztonságosan melegíthetőek
fel az ételek. Az erre a célra létrehozott mikrohullámú sütőkben nagyjából
2,5 GHz-es hullámokat használnak, amelyeket elnyelnek a víz, a zsírok és a
cukrok. Elnyelés közben molekuláikat megmozgatja a mikrohullám, ezáltal
növeli azok rendezetlen mozgásának energiáját, azaz az étel hőmérsékletét.
A mikrohullámok nem nyelődnek el az üvegben, műanyagban, kerámiában,
ezért nem melegszik fel a mikrohullámú sütőbe helyezett edény.

QQ Nézz utána, mikor került forgalomba
az első mikrohullámú sütő!

Mikrohullámokat használó berendezés a radar, amit sokféle célra használnak. A radar a következő angol szavak rövidítése: ra(dio) d(etecting) a(nd)
r(anging), ami arra utal, hogy rádióhullámokkal különböző tárgyakat lehet
észlelni és a távolságukat is meg lehet határozni.

Alapszabály, hogy semmiféle fémtárgyat (kanál, villa, fémedény, alufólia,
fémtartalmú festékkel bevont tányér stb.) nem szabad a mikrohullámú sütőbe helyezni, mert ez a sütő, illetve a fémtárgy károsodását okozhatja. Ugyanakkor ez alól lehetnek speciális kivételek.
A fémfelületekről a mikrohullám visszaverődik, ami megváltoztatja a mikrohullámok útját, így azok visszajuthatnak a magnetronba, ami a magnetron
túlmelegedését és végső soron tönkremenetelét okozhatja (a magnetron a
mikrohullámú sütő legdrágább alkatrésze).
Mivel a fémek nagy számban tartalmaznak szabad elektronokat, ezeket az
elektronokat a mikrohullámok elektromos tere mozgásba hozza, tehát elektromos áram indul meg a fémben. A fémek az elektromos áramtól felmelegszenek, ami olyan mértékű lehet, hogy a fém egyes részei megolvadnak. Ez
következik be akkor, ha aranyszegélyű tányért, poharat teszünk a mikróba,
ilyenkor az aranydíszítés tönkremegy.
A fémek hegyes végződésein, élein (például villa hegye, alufólia éle) olyan
nagy lehet az elektromos térerősség, hogy elektromos szikra keletkezik.
Azonban ha a sütő gyártója megengedi fémtárgyak használatát, akkor a sütő
kézikönyvében pontosan megadja azok alkalmazásának módját és korlátait
(például az alufólia mérete, használata). A sütőbe helyezett fémtárgy (például
alufólia, kanál, villa) a tálca forgása során soha ne érjen hozzá a sütő falához (ezt még a bekapcsolás előtt ki lehet próbálni a tálca kézi forgatásával)!
Az alufóliát úgy kell elhelyezni, hogy az beburkolja az étel adott részét, így
oda a mikrohullámok nem hatolnak be, az ételnek az a része hideg marad!
Egyéni felelősségre ki lehet próbálni, hogy a csészében lévő folyadékba kanalat helyezve az hogyan befolyásolja a folyadék felmelegedését.

A mikróban melegített étel akkor
is nagyon meleg lehet, ha a tányér
hűvös! Óvatosan kóstold meg! A
lekváros süteménynek langyos lehet a tésztája, miközben igen forró
benne a lekvár! Ennek oka, hogy a
lekvárban sok a víz, melynek molekuláit a melegítés szempontjából
igen hatásosan rázzák meg a mikrohullámok.

A radar segítségével minden olyan
tárgyat észre lehet venni, amiről
az elektromágneses hullámok vis�szaverődnek. Ezek lehetnek hajók,
repülők, ellenséges harci járművek,
tereptárgyak, vagy akár zivatarfelhők. Ennek megfelelően a radart tájékozódásra, navigációra használják
a hajózásban, felderítésre a hadászatban, időjárás-előrejelzésre a meteorológiában. A vízi közlekedésben
a radar elengedhetetlen, ha rosszak a
látási viszonyok, sötét van vagy köd.
A hajózásban használatos navigációt
segítő radar működési elve a következő:
Nagyjából egymilliomod másodpercig tartó rövid, 9,5 GHz frekvenciájú,
azaz 3,2 cm hullámhosszú impulzust
bocsát ki a radar antennája egy meghatározott irányba. A rádióhullámok
nagy része szétszóródik, egy kis hányada azonban a környezetben lévő
tereptárgyakról visszaverődik az antennára, ami vevőként is szolgál. Az
impulzus kibocsátásának és visszaérkezésének idejéből, tudva, hogy a
hullámok fénysebességgel terjednek,

QQ Radarral felszerelt hajó antennája és egy radar képernyője
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a tereptárgy vagy hajó távolsága kiszámítható. A megfigyelt tárgy irányát az
antenna iránya adja meg. Az antennát
percenként 20-30-szor körbeforgatva
a berendezés képes letapogatni környezetét, és a monitoron kirajzolódik
a radar környezetében található tárgyakat ábrázoló radarkép.
Az amerikai lopakodó bombázót különleges anyagú borítása és a rádióhullámokat szétszóró sík lapjai szinte
tökéletesen elrejtik a hadászati radar
szeme elől. Nem ver vissza több rádióhullámot, mint egy csapat galamb.

QQ A lopakodó bombázó

SZÁMOLJUK KI!
Mennyi az időkülönbség a radar jelének indulása és visszaérkezése között, ha
a megfigyelt tárgy 22,5 km-re van?
Az időkülönbség várhatóan nagyon kicsi lesz. A mikrohullámok sebessége
m
3 · 108 , 22,5 km = 22 500 m, amit a jel kétszer tesz meg, oda és visszafelé
s
haladva. A jel által megtett út tehát: 45 000 m. Az időkülönbség az út és a sebesség nagyságának hányadosa:
t=

s 4 , 5 ⋅10 4 m 4 , 5 10 4 m
=
=
⋅ 8 ⋅ = 1, 5 ⋅10 −4 s, azaz 150 mikroszekundum.
3
10 m
v
8 m
3 ⋅10
s
s

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Rendezd a hullámhosszaik szerint csökkenő sorrendbe az alábbi elektromágneses hullámokat: röntgensugárzás, mikrohullámú sugárzás, infravörös sugárzás, látható fény!
2. Ismertesd, mire használják az infravörös hullámokat!
3. Hogyan alkot látható képet az éjjellátó készülék?
4. Számold ki a 2,5 GHz-es, levegőben haladó mikrohullámok hullámhosszát!
5. Honnan „tudja” a mikrohullámú sütő, hogy a teát kell felmelegítenie, és
nem a poharat?

NE FELEDD!
Az anyagban rendezetlenül mozgó
töltött részecskék elektromágneses
sugárzást bocsátanak ki, a neve hő
mérsékleti sugárzás. Az élőlények
hőmérsékleti sugárzása a szabad
szemmel nem látható infravörös
tartományban a legerősebb. A rá
dióhullámokkal működő radar segít
ségével minden olyan tárgyat észre
lehet venni, amiről a rádióhullámok
visszaverődnek. A radar azt az időt
méri, ami alatt az általa kibocsátott
jel a megfigyelt tárgyról való vissza
verődés után visszaérkezik.

A második világháborúban az
angoloknak utánpótlást szállító
amerikai hajókat megsemmisítették a német tengeralattjárók. Az
angoloknak azonban sikerült kifejleszteniük egy nagy teljesítményű
mikrohullámú adóvevőt, amelyet
repülőkre és hajókra telepített radarokban használtak fel a német
tengeralattjárók felderítésére. Azért
kellett nagy teljesítményű mikrohullámú adót használniuk, mert a
rádióhullámok könnyen elnyelődnek a vízben. Ezért a víz alatti tájékozódáshoz általában nem radart,
hanem szonárt használnak, ami
nem elektromágneses hullámokat
bocsát ki, hanem a vízben jól terjedő hanghullámokat. Sonar: so(und)
na(vigation) r(anging).

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Miért forog a radar antennája?
2. Ugyanúgy érzékel-e a radar, ahogyan a szem?
3. Három repülőgép tart egy radarállomás felé. Hogyan repüljenek, hogy
minél kevésbé verjék vissza a radar által kibocsátott elektromágneses
hullámokat?
4. Legalább milyen messze van a radartól az a tárgy, amiről a visszavert jel
a kibocsátás után több mint 0,004 másodperc elteltével érkezik vissza?
5. Egy hajó észak felé halad 50 km/h sebességgel, miközben a tetején levő
radar antennája percenként 30-at fordul. Észak felől zivatar közeledik, a
felhők 3 km magasan vannak, és 100 km/h sebességgel haladnak dél
felé. Mennyit közeledik a hajóhoz a kezdetben 5 km messze lévő felhő
két egymást követő radarkép elkészülése alatt?
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Parabolaantennák

egy lakóházon. Vajon miért nem
egy irányba néznek?

A monoszkópokat,

vagyis a képen látható ábrához
hasonló beállító ábrákat Magyarországon 1954 óta alkalmaznak,
kezdetben fekete-fehérben, később
(az 1970-es évektől kezdve)
színesben. A különböző tévécsatornák egymástól különböző
monoszkópokat használnak.
Mi a célja ezeknek az ábráknak?

A 35 mm-es mozifilmek

hangsávjai láthatók a képen.
Ugyanaz a filmszalag különböző
lejátszórendszerekben is használható: a bal oldali kék sáv a Sony
SDDS szabványnak felel meg, a középső szürke a Dolby Digital rendszeré, míg a jobb oldali két fekete
jel a hagyományos analóg optikai
hangjel. Miért van az analóg jelből
kettő egymással párhuzamosan?
Ezek egyformák vagy különbözőek?
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KOMMUNIKÁCIÓ

Mind a hat rádiótávcső,

ugyanabba az irányba „néz”.
Ezek a berendezések
az Egyesült Államokban,
Új-Mexikóban működnek,
a rendszer összesen 27 egységből áll.
Mi a jelentősége annak, hogy egy
területen egyszerre sok egyforma
rádiótávcső üzemel?
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12. | Az információs és kommunikációs technológia
„Napjaink végzős egyetemistái
életükből kevesebb mint 5000 órát
töltöttek olvasással, de több mint
10 000 órát játszottak video
játékokkal (hogy ne is említsük azt
a 20 000 órát, amit tévénézéssel
töltöttek). A számítógépes játékok,
az elektronikus levelezés, a mobil
telefon és az internetes üzenőprogramok mind életünk részévé
váltak.”
(Mark Prensky)

QQ A világítótorony tetején lobogó tűz
jelezte a kikötő közelségét a tengerről
érkező hajóknak

Míg egy e-mail elküldése számottevően nem függ a két hely távolságától, szinte másodpercek alatt
eljut a feladótól a címzettig, addig
egy papíron megírt levél vagy képeslap elküldéséhez komoly infrastruktúra szükséges: postahivatal,
postai alkalmazottak, postakocsi
vagy repülő, postás, és egy levélváltás akár egy hetet is igénybe
vehet. Régen (mondjuk 1985-ben)
vagy elmentél a barátodhoz, hogy
megkérdezd a házi feladatot, vagy
felhívtad vezetékes telefonon, de
nagyon sok családnak nem volt
vezetékes telefonja, a mobilnak
pedig akkor még híre-hamva sem
volt.

Az elektromágneses hullámok segítségével nagy sebességgel és sok információt, képet, hangot, szöveget lehet eljuttatni a címzetthez. A mai gyerekek szinte az anyanyelvvel együtt tanulják meg használni a rohamléptekkel
fejlődő kommunikációs technológia eszközeit, nem is gondolva arra, hogy
ezek kifejlesztéséhez mennyi tudományos kutatásra, fizikai és mérnöki tudásra volt szükség.
Az emberiség őskorában az üzeneteket futárok továbbították. A legismertebbé az a futár vált, aki a marathóni győzelem hírét vitte el a görögöknek.
Később váltott lovakkal dolgozó futárok, hajók, postagalambok, postakocsik
is vitték az üzeneteket. A Római Birodalom jó minőségű útjai néhol máig
fennmaradtak.
Ma elektromágneses sugarak szállítják az üzeneteket, amelyek egy pillanat
alatt elérhetnek a Földön bárhová. Az elektromágneses jeleket antennák
sugározzák a térbe, műholdak továbbítják a világűrből, vagy fénykábeleken haladnak az óceánok fenekén, kisebb távolságokon pedig a kiépített
fémvezetékeket használjuk az információ továbbítására. A kisebb teljesítményű rádió adó-vevő tornyok sokasága behálózza a Földet, és kapcsolatot
tart a sok millió mobiltelefonnal. Egységes kommunikációs rendszerek szövik át a bolygót, az internet már ma több százmillió embert szervez közösségekbe.
A fizikusok feltárták az elektromágneses sugárzások tulajdonságait, a
mérnökök megszerkesztették az apró
elektronikus alkatrészeket, áramköröket tartalmazó eszközöket.
„Messzi van-e még a messzi?” − kérdezte egykor Mátyás király az idős
földművelőtől. Mit válaszolnánk ma?
(Mátyás király a szeme éleslátásáról
kérdezte az öreget.)
Jelenlegi kommunikációs technikánk is lassúnak bizonyulhat a
Naprendszer, a világegyetem mére QQ Globális kommunikáció
teihez képest. A Szaturnusz felé tartó
űrszondával egy üzenetváltás hónapokig tart. Az általunk elindított egyik első
űrszonda már elhagyta a Naprendszerünket és a távoli űrben jár. Audiovi
zuális lemezen rajzokat, képeket, hangot, zenét visz magával, az emberiségről adva hírt. Itt a Földön hatalmas rádióantennák kutatják a világűrből
érkező jeleket, keresve a Földön kívüli értelem jeleit. Az elektromágneses
hullámok ebben az esetben lassúnak bizonyulhatnak. A közelebbi csillagokról is 10-20 év alatt ér ide az üzenet, a fény sebességével haladva. A legközelebbi csillag (valójában hármas csillag), az alfa Centauri 4,36 fényévre
van a Földtől.
Az információ továbbításában és a számítástechnikában bekövetkezett
fejlődés átalakította a fizika tudományát is. Korunk fizikusai sok elemből
álló rendszereket modelleznek szupergyors számítógépeken. A sok-sok al-

44

FI-505041101_Fizika 11_TK_beliv.indb 44

2018.03.10. 19:52:45

12. | Az információs,…

A képen látható berendezések az
Egyesült Államokban, Új-Mexikóban működnek, a rendszer ös�szesen 27 egységből áll, minden
egyes rádiótávcső „tányérja” 25 mé
ter átmérőjű, és ezek Y alakban (sugarasan három irányban) síneken
mozgathatóak.
2012 óta az elrendezés neve: Karl
G. Jansky Very Large Array (VLA).
A névadó Karl Guthe Jansky tervezte és állította üzembe az első
rádiótávcsöveket a világon.
QQ Rádiótávcsövek

kotóelem sokféle kapcsolatban van egymással. Ilyen rendszer az idegsejtek
hálózata, ilyen rendszer maga a Föld. Az időjárás alakulása a napjaink egyik
legjobban kutatott kérdése. Sok elemből és azok kapcsolataiból álló rendszer
a technikai civilizáció által létrehozott információs hálózat vagy az internet.
Az emberiség történelmére visszatekintve azt látjuk, hogy a változások üteme
egyre gyorsabb, nem lineáris, hanem exponenciális ütemet követ. Ez azt jelenti, hogy a gépek kapacitása, az emberiség tudása egy bizonyos idő alatt nem
ugyanannyival, hanem ugyanannyiszorosára növekszik. Az olvasás nagyjából
500 év alatt terjedt el a Földön, az okostelefonok 10 év alatt eljutottak a világ
minden pontjára. Ma egyetlen telefon többet tud, mint a legnagyobb számítógépek 1970-ben, és a változás üteme tovább gyorsul.

Azt mondják, a Római Birodalom
azért működhetett olyan hatékonyan, mert jó utakat építettek,
amelyeken gyorsan közlekedtek a
légiók, haladtak az üzenetek.
Az emberi testben milyen információkat milyen sebességgel szállít
az idegrendszer?

Néhány éven belül elkezdődik a sofőr nélküli, robotpilóta vezette autók elterjedése, a prototípusok már most működnek. A mobiltelefonok egyetlen
kézmozdulatunkra összekapcsolnak bennünket az internettel, aminek segítségével számítógépes adatbázisokkal tarthatunk kapcsolatot, vagy gyorsan válthatunk videoüzeneteket. Ezzel megkezdődött az ember és a gép
összeolvadása, amely tovább folytatódik. Az orvoslásban általánossá válik
a bionikus szervek előállítása: az egyik legelterjedtebb megoldás a testben elhelyezett szívritmus-szabályozó készülék, a pacemaker. Kísérleti stádiumban
ma már gondolatokkal vezérelhető művégtagokat is használnak az elveszett
testrészek pótlására. A szakmák egy része meg fog szűnni a közeljövőben,
mert a munkát robotok fogják elvégezni. A nanotechnológia alkalmazása
révén a betegségek diagnosztizálása és gyógyítása rohamléptekkel fejlődik.
Az emberi élet várható hossza tovább növekszik. Bizonyos, hogy az információs és kommunikációs technológiák rohamos fejlődése és elterjedése alapvetően megváltoztatja az életünket, szokásainkat, gondolkodásunkat. Kár volna
azonban azt gondolni, hogy a technika fejlődése megold majd minden problémát. Már csak azért sem, mert a Föld lakóinak egy jelentős – szegényebb
– része nem jut majd hozzá az eszközökhöz, lehetőségekhez.

NE FELEDD!
Az elektromágneses hullámok segítségével nagyon gyorsan továbbítha
tunk információkat. Az elektromágneses hullámokat használó úgynevezett
információs és kommunikációs technológia (IKT) egyre jobban elterjed,
használata révén lecsökkennek a távolságok.
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EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Sorold fel, milyen kommunikációs eszközöket használsz!
2. Vedd számba, hogy naponta mennyi időt fordítasz másokkal való kapcsolattartásra! Mennyi ebből a szóbeli,
és mennyi az elektronikus eszközzel megvalósuló kommunikáció ?

3. Hogyan próbál az emberiség más értelmes lényekkel
kapcsolatot teremteni?
4. Sorold fel a fizika néhány, manapság sokat kutatott területét!
5. Mondj néhány példát arra, hogyan továbbították az
üzeneteket a régi időkben!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Készíts statisztikát arról, hányan tekintik meg a YouTube
legnépszerűbb videóit! Ábrázold a talált adatokat a számokat jól érzékeltető diagramon!
2. A Marsra küldött szondával mennyi ideig tart egy üzenetváltás? A szükséges adatoknak nézz utána!

5. Tegyük fel, hogy egy kerékpáros futárszolgálat állomásai
egymástól átlagosan 20 km-re vannak. A futárok átlagosan 30 km/h sebességgel haladnak, a váltás 2 percig tart.
Mennyi idő alatt jut el az ilyen módon továbbított csomag Debrecenből Budapestre (230 km távolság)?

3. Írj rövid ismeretterjesztő cikket a jelenleg is üzemelő
egyik szuperszámítógépről!

6. A katonák egy perc alatt 120-at lépnek, egy lépés hossza
75 cm. Milyen messzire jut a légió 12 óra meneteléssel?

4. Milyen fizikai jelenség teszi lehetővé, hogy a fénykábelekben a jelek görbe vonalú pályán is haladhassanak?

7. Mit jelent a wifi? Hogyan működik?
8. Mostanában váltunk át 3G-ről 4G-re. Mit jelentenek
ezek a rövidítések?
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13. | Jelek és továbbításuk
„Tehát mi is a szingularitás? Egy
jövőbeli korszak, melyben a technológiai változás üteme olyan
gyors lesz, a hatása pedig olyan
mély, hogy az emberi élet visszafordíthatatlanul átalakul.”
(Ray Kurzweil,
a Google fejlesztési igazgatója)

feszültség (V)

A továbbítandó információt (zenét, képet, mozgóképet, szöveget) először
elektromos jellé, azaz időben változó feszültséggé alakítják.
Kétféle jelet használnak:
Az analóg jel folyamatosan változik, és elvileg bármilyen értéket felvehet egy
véges tartományon belül.
A digitális jel – az átmenet nagyon rövid idejétől eltekintve – csak meghatározott értékeket vehet fel. A gyakorlatban használt digitális jelek általában binárisak, azaz csak két értéket
vehetnek fel, ezeket vegyük 1-nek és
0-nak.
Kezdetben a technikai berendezések,
tévék, lemezjátszók, magnók analóg
jeleket használtak. Napjainkban az
analóg jeleket szinte mindenütt digitális jelek váltják fel. A hagyomáidő (s)
digitális jelek
nyos televíziók csak akkor képesek
a digitálisan sugárzott adás megjelenítésére, ha egy megfelelő áramkör QQ A digitális jel és az analóg jel
Amplitúdó Moduláció (AM)
a digitális jeleket analóggá alakítja.
Ha hagyományos tévénkkel digitális
műsorcsomagot nézünk, a szolgáltajel
tó kis dobozban (digibox) biztosítja
az ehhez szükséges áramkört.

idő (s)

analóg jelek

x

Moduláció
Az információ továbbítása során
nemcsak az annak megfelelő elektromos jelet továbbítják, hanem vivőhullámokat is használnak. A vivőhullám
lehet rádióhullám, mikrohullám,
vagy fény és infravörös sugárzás.
A moduláció során az információt
hordozó jeleket ráültetik a vivőhullámra.
Az analóg jelek sugárzásakor általában amplitúdó- vagy frekvenciamodulációt használnak. Ezekre utal az
AM, FM rövidítés.
Az amplitúdómoduláció során a vivőhullám amplitúdója, a frekvenciamoduláció során a vivőhullám frekvenciája változik az analóg jelnek
megfelelően.

feszültség (V)

Analóg és digitális jelek

modulált vivőhullám

vivőhullám

QQ Az amplitúdómoduláció

jel

x

vivőhullám

modulált vivőhullám

QQ A frekvenciamoduláció
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FIGYELD MEG!
Az előző oldali ábrák alapján válaszolj az alábbi kérdésekre:
1. A vivőhullám vagy a továbbítandó jel frekvenciája nagyobb?
2. A modulált vivőhullámot jellemző melyik fizikai mennyiség
változik (frekvencia, amplitúdó,
terjedési sebesség, periódusidő,
hullámhossz)?
3. Mi a frekvenciamoduláció lényege?

Az amplitúdómoduláció egyben
az információ átvitelének legrégebbi módja is, ezen alapszik a
Morse-távíró működése. A Morsetávíró használata során minden
betűnek rövid és hosszú jelek egy
sorozata felel meg. Biztosan ismered a vészjelzés, az S. O. S. kódját:
három rövid, három hosszú és
újra három rövid jel alkotja. Ezt a
vészjelzést adták le a bajba jutott
hajók, repülők a huszadik század
elejétől kezdve. Azért találták ki
ezt a jelsorozatot, mert nagyon
egyszerű, könnyen felismerhető,
és így rossz vételi viszonyok között is célba juthat. Valószínűleg
a könnyebb megjegyezhetőség
miatt terjedt el, hogy a három betűnek valódi jelentése van: „Save
Our Souls”: „Mentsétek meg a lelkeinket”; „Save Our Ship”: „Mentsétek meg a hajónkat”; vagy „Send
Our Savior”: „Küldjétek a megmentőnket”, de eredetileg szó sem volt
ilyen jelentésről.

SZÁMOLJUK KI!

A digitális jelekkel való amplitúdómoduláció során, ha a digitális jel értéke
1, akkor a vivőhullámot sugározzák, ha a digitális jel értéke 0, akkor nem
sugározzák.

Mi a digitális jelek használatának az előnye?
A jelek továbbítása során elkerülhetetlen azok torzulása. Az analóg jelekre a továbbítás során rárakódott
zaj (ezt halljuk a régi rádió- vagy
magnófelvételek sistergő háttérzajaként) a bonyolult zajszűrő áramkörökkel sem választható teljesen külön
magától a jeltől, a digitális jelek ezzel
szemben szinte tökéletesen helyreállíthatóak. További előnyt jelent, hogy
digitális jelekkel (a tömörítés miatt)
rövidebb idő alatt több információ
továbbítható, mint analóg jelekkel.
A modulációt és demodulációt elvégző áramkört MODEM-nek hívják.
A MODEM-betűszó a MOdulátorDEModulátor áramkört jelenti.

QQ Digitális jellel történő moduláció
(alul látható a jel, középen a vivőhullám,
felül pedig a modulált jel, vagyis
a vivőhullámra ültetett jel)

A moduláció után a jeleket a szabad térbe sugározzák (ekkor vezeték nélküli
jelátvitelről beszélünk), vagy valamilyen kábelen vezetik tovább.
A jelenleg működő vezeték nélküli kommunikációs rendszerek (hosszú-,
közép- és rövidhullámú rádiók, sugárzott tv-műsorok, műholdas tv, mobiltelefonok, Bluetooth, GPS, wifi stb.) különböző frekvenciájú és emiatt eltérő tulajdonságokkal rendelkező vivőhullámokat használnak. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a vivőhullámok frekvenciája, annál
nagyobb sebességű adatátvitelt tesznek lehetővé. A frekvencia növelésével
ugyanakkor csökken a hatótávolság, mivel a nagyobb frekvenciájú hullámokat a légkör jobban elnyeli. A nagyobb frekvenciájú vivőhullámok egyre inkább egyenes vonalban terjednek, mint a látható fény.
A technikai eszközök által használt frekvenciákat sávokba csoportosítják.
Ezeket foglaljuk össze az alábbiakban:
LW (long wave – hosszúhullám), LF (low frequency – alacsony frekvencia): A
hosszúhullámok sávjában a frekvencia kisebb, mint 300 kHz, a hullámhossz
nagyobb, mint 1 km. A hullámok követik a Föld görbületét, és messzire, akár
2000 km-re is sugározhatóak, így alkalmasak a nemzetközi rádióadások továbbítására.

Feladat: Egy nemzetközi rádióadó
250 kHz-es frekvencián sugároz.
Mekkora az antenna által kibocsátott sugárzás hullámhossza?

MW (middle wave − középhullám), MF (middle frequency − közepes frekvencia): A középhullámok frekvenciája 300 kHz és 3 MHz közé esik, jellemző
hullámhosszuk néhány száz méter. Hasonlóan terjednek, mint a hosszúhullámok, de hatótávolságuk kisebb. A nemzeti rádiók műsorait hordozzák.

Megoldás:

SW (short wave − rövidhullám), HF (high frequency − nagyfrekvencia):
A rövidhullámok frekvenciája 3–30 MHz közé esik, jellemző hullámhosszuk
néhányszor tíz méter. Majdnem egyenes vonalban terjednek, nem követik a
Föld görbületét, mégis nagy távolságokra eljut(hat)nak, mert visszaverődnek
a földi légkör felső részéről, az ionoszférából. Az amatőr rádiósok és a CBrádiók használják ezt a sávot.

m
c
s =
λ= =
f 250 ⋅103 Hz
3 ⋅10 8

= 0 , 012 ⋅105 m = 1, 2 km.
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Az ennél rövidebb hullámhosszú
sugárzás a fényhez hasonlóan gyakorlatilag egyenes vonalban terjed.
A jó vételhez látni kell a kis méretű
antennát, amit célszerű magasan elhelyezni.
URH (ultrarövidhullám), VHF (very
high frequency – nagyon nagy frekvencia): A 30–300 MHz tartományban sugároznak a helyi (FM) rádiók,
digitális rádiók. A hullámhossztartomány 1–10 m.

QQ Antennák

UHF (ultra high frequency – ultranagy-frekvencia): 300–3000 MHz, a
helyi tévék és mobiltelefonok tartománya.

Mikrohullámok: 3000 MHz-nél nagyobb frekvencia, cm-es nagyságrendű
hullámhossz. A műholdas- és mobilkommunikációban használják.
A hullámokat antennák segítségével sugározzák és veszik.
Az antennák mérete a hullámhosszal összemérhető, alakjuk, felépítésük sokféle lehet. Az URH-adásokat néhány méteres, dob alakú antennákról sugározzák, a műholdas tv vevőantennája tányér alakú, a hosszúhullámú adást
sugárzó adótorony néhány száz méter magas.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi jellemző a digitális és az analóg jelekre?
2. Hogyan továbbítják az információt a korszerű technikai eszközök?
3. Mire használják a modemet, és hol találkozol modemmel a környezetedben?
4. Sorold fel és ismertesd a moduláció néhány lehetséges módját!
5. Számold ki egy népszerű URH-sávban sugárzó rádióadó által használt vivőhullámok hullámhosszát!

Hallottál róla, hogy a csillagászok
hogyan észlelik a rádió segítségével a meteorokat? Amikor egy
meteor a Föld légkörébe lép, a
súrlódás miatt felizzik. A keletkező energia töltött részecskéket,
ionokat hoz létre a pálya mentén.
A levegő általában nem veri vis�sza a rádióhullámokat, de a töltött
részecskékben gazdag, ionizált
légréteg igen. Ezért, ha a légkörbe
meteor érkezik, rövid időre olyan
távoli országban sugárzott középhullámú vagy URH-adás is foghatóvá válhat, ami egyébként nem.

NE FELEDD!
A továbbítandó információt (ze
nét, képet, mozgóképet, szöve
get) először elektromos jellé,
azaz időben változó feszültséggé
alakítják. Az analóg jelek értéke
folyamatosan változik, a digitális
jel csak meghatározott értékeket
vehet fel. Az információt hordozó
jeleket vivőhullámok segítségé
vel továbbítják. A moduláció so
rán ültetik rá a jeleket a vivőhul
lámra. A moduláció után a jeleket
a szabad térbe sugározzák (ekkor
vezeték nélküli jelátvitelről be
szélünk), vagy valamilyen kábe
len vezetik tovább.

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Ha egy kontakthibás kapcsoló szikrázik, vagy a vasaló automatikája ki- és
bekapcsol, gyakran figyelhető meg egyidejű zavar a tv-képben, recsegés a
rádióhangban. Miért?
2. Gyűjtsd össze, hogy a magyar rádiók, tv-k milyen frekvenciákat használnak!
A gyűjtött adatokról készíts szemléltető ábrát!
3. Miért jobb digitális jeleket használni az információ továbbítása során?
4. Milyen hullámhosszú vivőhullámokat használnak a nemzetközi rádióadók,
és miért?
5. Készíts fényképeket a lakókörnyezetedben lencsevégre kapható antennákról! Mire használják őket?
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14. | Végtelen emlékezet
„(…)
miért az emlékek, miért a multak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?”
(Babits Mihály: Esti kérdés)

A digitális technikát használó eszközök esetében az analóg jelek digitálissá
alakítása a legfontosabb feladat. Ennek során a valóságban folyamatosan változó, tehát analóg jelet egy, a változás ütemét a lehető legjobban követő, de
csak jól meghatározott értékeket felvevő digitális, lépcsős jellel közelítik meg.
Ha a lépcsők szélessége és magassága elegendően kicsi, a különbség az eredeti
analóg jel és az azt megközelítő digitális jel között gyakorlatilag észrevehetetlen. Az analóg jelet ilyen módon digitálissá alakító eljárás neve analóg–digitális átalakítás.

Hogyan alakítják digitálissá a képeket, hangokat?
A folyamatosan változó feszültségű jelből állandó időközönként (mondjuk
mikroszekundumonként) mintát vesznek. A használt állandó időköz hos�sza határozza meg a digitális jel lépcsőinek szélességét. Az egymást követő mintavételezések során kapott feszültségértékek kerekített eredmények.
A kerekítés pontossága határozza meg a digitális jel lépcsőinek minimális
magasságát. Ha például tizedvoltokra kerekítik a feszültséget, akkor a digitális jel lépcsőinek magassága sem lehet kisebb mint 0,1 V. Ezt követően kettes
számrendszerben ábrázolják a kerekített feszültségértékeket. A kettes számrendszer 1-es számjegyének nagyjából 5 V feszültséget, a 0 számjegyének
0 V feszültséget feleltetnek meg. Ilyen módon a kettes számrendszerbeli szám
és ezzel az eredeti analóg jel is négyszög alakú elektromos jelekké alakul át.
A négyszögimpulzusok formájában tárolt adatokat már könnyű a digitális
moduláció felhasználásával továbbítani, illetve a megfelelő áramkörök segítségével feldolgozni.

feszültség (volt)

A fényképek digitalizálásakor minden egyes képpont esetében három
számot kell kettes számrendszerbe írni: a három alapszín erősségére jellemző értékeket.
10,00
8,75

111

7,70

110

6,25

101

16 bites felbontás
3 bites felbontás

100

5,00

011

3,75

010

2,50

001

1,25

000
0

50

100

150

idő (ms)

QQ Analóg jel digitalizálása. A digitális lépcsős jel nagyon megközelítheti az analóg
eredetit, ha a mintákat igen gyorsan veszik, és az eredmények tárolása elegendően sok
biten történik, azaz ha nagy a mintavételezési sebesség és a felbontás.
Az ábrán a 16 bit felbontású digitális jelet már nem lehet megkülönböztetni
az eredeti, szinuszosan változó jeltől, lényegében a 16 bites felbontású kép
folytonosnak látszik

A filmek digitalizálásához másodpercenként sok képkocka átalakítására van szükség. A digitalizált
videó minőségének egyik legfontosabb jellemzője, hogy másodpercenként hány képkockát jelenít meg.
Az is lényeges szempont, hogy egy
állókép mennyi ideig marad a képernyőn, mielőtt megjelenik a következő.
A szövegek digitalizálása során minden jelhez, karakterhez egy számot
rendelnek. A 8 bites ASCII-kód esetében ez a szám 0–255 között van.
A szöveg digitális képe a benne lévő
betűkhöz tartozó számok egymásutánjának megfelelő feszültségimpulzusok sorozata.
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14. | Végtelen emlékezet

Memóriák

KÍSÉRLETEZZ!

A digitális jelek könnyen tárolhatóak. A tárolást végző áramkörnek a kettes
számrendszerben lévő két számjegynek megfelelő két állapotot kell megőrizni.

Építs ilyen vagy hasonló áramköröket! Használj boltban vásárolható
alapanyagokat! Kérd tanárod segítségét is a tervezéshez és vásárláshoz.

alaphelyzetben
nyitott
kapcsoló

alaphelyzetben
zárt
törlőkapcsoló

alaphelyzetben
nyitott
kapcsoló

elem

elem

elektromágnes

elektromágnes

QQ A fenti elektromágnessel és kapcsolóval
felépített áramkör megtartja bekapcsolt
állapotát – ami megfelelhet a kettes
számrendszer 1-es számjegyének

QQ A továbbfejlesztett memória-áramkör
a beépített törlőkapcsoló
megnyomásával nullázható

Nyolc ilyen áramkör együtt képes
megjegyezni egy 8 helyi értékes, 8 biAE EOO
tes kettes számrendszerbeli számot,
az áramkör bekapcsolása az 1-es
BH
BI
BF BG
BA BB
SO1
BE EO1
számjegynek, kikapcsolt állapota a 0
számjegynek felel meg.
CH
CI
CF CG
CA CB
S10
CE E10
A memória-áramkörök lelke az
árammal vagy feszültséggel vezéDH DI
DF DG
DA CB
relhető kapcsoló, ezeket manapság
S11
DE
E11
miniatűr, félvezető rétegekből kialakított tranzisztorokkal valósítDO
PO AI AO
EN
DG
G
H
ják meg, amelyeket más szükséges
D
A AB
elektronikai elemekkel együtt integrált áramkörökké szerveznek.
QQ Címezhető, írható, olvasható memória
(4 db egyenként 2 bites memóriaegység) Az integrált áramkörök félvezetőkből
szimbolikus rajza, a vezetékekkel,
épülnek fel, nagyon nagy pontossátelepekkel (háromszögek), árammal
vezérelt ki- és bekapcsolókkal
got és tisztaságot igényel a gyártásuk.
A félvezetőkben a fémekhez hasonlóan könnyen elmozduló, mozgékony elektronok és az atommagok körül
tartózkodó, helyhez kötött elektronok is vannak. A mozgékony elektronok
száma erősen függ a hőmérséklettől, illetve befolyásolható a tiszta félvezető
anyag szennyezésével.
A számítógépek teljesítményének növeléséhez egyre kisebb, egyre gyorsabb,
piaci sikerükhöz egyre olcsóbb kapcsolókra van szükség.
Kikapcsolt állapotban a forrás és a
forrás
nyelő
nyelő elektróda között nem folyik
kapu
fém
áram – a rájuk kapcsolt feszültség haoxid
tására sem –, mivel a közöttük elhelyezkedő csatornában nincsenek az
––– + + + –––
féláram kialakulásához nélkülözhetetvezető
+ + + + + + +++ +
len könnyen mozgó elektronok.
A kapcsoló bekapcsolása a kapup típusú szilícium
elektródára adott kis pozitív feszültn típusú szilícium
séggel történik. Ekkor a kapu pozitív
töltésének hatására a csatornában QQ Kikapcsolt állapot
AA

AB

SOO

AF

AG

AH

AI

Az elektromágnessel működő kapcsolókat relének hívják. Az első
számítógépek mechanikus relékkel működtek, több tízezer kapcsoló kattogott a szobányi méretű
gépben működés közben.
Korunk szuperszámítógépei villámgyors miniatűr tranzisztoros
kapcsolók millióival működnek, a
hangzavar azonban megmaradt.
A számítógépekkel telezsúfolt teremben állandóan erős a zúgás a
hűtőventillátorok miatt.

QQ A kép egy atomi vékonyságú félvezető
rétegekből felépített, feszültséggel
működtethető kapcsolót mutat. Az
integrált áramkörök 1 cm2-én sok millió
ilyen kapcsolót alakítanak ki
forrás

kapu
+ + + +

nyelő
fém
oxid

––––
–––

–––

+ + + + + + +++ +
p típusú szilícium

félvezető

n típusú szilícium

QQ Bekapcsolt állapot
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Amikor memóriát vásárolsz, ne
csak a méretére figyelj! Ugyanolyan fontos lehet az adatátviteli
sebesség is.

QQ A libikóka két stabil állapotot vehet
fel, melyek között a tengelynél kis
elmozdulással lehet váltani

NE FELEDD!
A digitalizálás során a folyama
tosan változó analóg jelet lép
csős jellel közelítik, majd kettes
számrendszerben felírt számok
sorozatává alakítják. A számító
gép által használt memóriák nagy
része elektromos elven működik,
vezérelt kapcsolók segítségével.
A miniatűr kapcsolókat félveze
tő anyagok rétegeiből alakítják
ki. Ma még nagyon elterjedtek a
mágneses elven működő merev
lemezes tárolók, de előnyeik mi
att a szilárdtest-meghajtók kez
denek előtérbe kerülni.

mozgékony elektronok jelennek meg, és a forrás és a nyelő között megindul
az áram.
Nagyon hasonló a felépítése a pendrive-okban használt elektromos memóriaáramköröknek is.
A jelenleg legelterjedtebb külső memória a merevlemez. A merevlemezes
memória mágneses elven működik. Az információ írása során a pontosan
megmunkált üveg- vagy alumíniumtárcsára felvitt mágneses tulajdonságú
anyag mágnesezettsége változik meg, miközben a tárcsa igen nagy sebességgel forog. Egy 2015-ben jellemző külső merevlemez kapacitása 1000 GB
(gigabyte), azaz 1 TB (terabyte), a maximális adatátviteli sebesség USB 2.0-n
keresztül nagyjából 30 MB/s, de vannak nagyobb és gyorsabb eszközök is.
Az SSD, azaz szilárdtest-meghajtó, félvezetős memóriát használó adattároló
eszköz sokkal gyorsabb, mint a merevlemezes memória, kisebb helyen elfér,
nincs benne mozgó alkatrész, ezért sokkal halkabb, bár drágább is.
Vásárláskor sok egyéb szempontot is mérlegelnie kell a vásárlónak. A merevlemez kevésbé biztonságos, az erős mágneses tér megrongálhatja, a forgó
tárcsa miatt többet fogyaszt, jobban melegszik és zajosabb, mint a szilárdtestmeghajtós társa. Fontos szempont az is, hogy mire szeretnénk használni. Egy
DVD-film átlagos mérete 1-2 GB. Egy nagy felbontású film 7–11 GB, egy
háromdimenziós, nagy felbontású film nagyjából 20 GB.
Bináris jelek tárolására sokféle lehetőség kínálkozik. Minden olyan szerkezet alkalmas lehet erre, amelyik két stabil állapotot vehet fel, amik között viszonylag kis energiabefektetéssel lehet váltani.
Az elektromosság vagy más fizikai jelenség felhasználásával készített memóriákkal hatalmas mennyiségű információ tárolható kis helyen, könnyen áttekinthető formában. A korábban könyvtárakban elraktározott tudást egyre
inkább nagy kapacitású memóriákban, digitalizálva tároljuk. Sőt, így teszünk
saját életünk személyes emlékeivel is.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi történik az analóg jellel a digitalizálás során?
2. Milyen elven működnek a számítógép által használt memóriák?
3. Milyen anyagokból építik fel az elektromos memória-áramköröket?
4. Mit történik akkor, amikor egy memória „megjegyez” egy bináris számot?
5. Milyen memóriát vásárolnál a nyáron készült több száz fénykép tárolására?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Rajzold fel egy lehetséges memória-áramkör kapcsolási rajzát! Magyarázd
el a működését!
2. Egy számítógép a 12 GB-os filmet 3 perc alatt másolja fel a hozzá csatlakoztatott külső memóriára. Mekkora volt az adatátvitel átlagos sebessége?
3. Az interneten nézz utána néhány jelenleg kapható külső memória (merevlemezes vagy SSD) jellemző adatainak (kapacitás, sebesség, ár)! Az adatokból készíts grafikont, a vízszintes tengelyen a sebességet, a függőlegesen
1 GB memória árát ábrázold! A grafikon alapján javasolj filmrajongó osztálytársadnak optimális megoldást a filmek tárolására!
4. Az integrált áramköröket könnyen tönkreteheti a túlzott felmelegedés. Vajon miért?
5. Milyen fizikai törvény alapján és hogyan működik a leckében ismertetett
feszültséggel vezérelhető kapcsoló?
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Az információ sugárzásához nélkülözhetetlen vivőhullámokat különleges
elektromos áramkörök, oszcillátorok hozzák létre. A modulált jelek antennák
segítségével a térben szabadon terjedő elektromágneses hullámok formájában jutnak el a vevőhöz, a műholdas kommunikáció során gyakran hatalmas
távolságokat és a világűrt is átszelve.

Elektromágneses rezgések
Az oszcillátor olyan elektromos áramkör, ami periodikusan változó jeleket hoz létre. Az oszcilláció szó rezgést jelent, a fizikában általában rezgésnek
nevezik a periodikus jelenségeket. A jelek alakja különböző lehet, szinuszos
alak, négyszögjel, háromszögjel. A számítógépet vezérlő órajelet (négyszögjel) általában kvarckristály segítségével működő oszcillátor állítja elő, de a
rádió- vagy tv-adások továbbításához használt vivőhullámokat is oszcillátorok szolgáltatják. Az oszcillátorok, vagy más néven rezgőkörök viselkedése
hasonlít a mechanikai rezgésekre képes rendszerek – mint amilyen a rugóhoz
kapcsolt kiskocsi – viselkedéséhez.
A hangvilla egy olyan mechanikai rezgő rendszer, ami megütve egy jól meghatározott, rá jellemző frekvenciájú rezgésbe jön. Megrezegteti a levegőt, és
ilyen módon létrehozza a megfelelő frekvenciájú, azaz megfelelő magasságú
hangot. A meglökött hinta is periodikus mozgást, azaz rezgést végez, a lengések periódusidejét, frekvenciáját döntően a hinta láncának hossza szabja meg.
Jól meghatározott frekvenciájú elektromágneses rezgések rezgőkörök segítségével hozhatók létre.
A rezgőkörökben tekercsek és kondenzátorok találhatók összekapcsolva.
A rezgések létrehozásához az alábbi egyszerű rezgőkör kondenzátorát előbb fel
kell tölteni, majd fegyverzeteit a tekercsen keresztül összekapcsolni, azaz a tekercsen keresztül ki kell sütni (1. kép). A kisütés során a kondenzátor lemezei
között lévő feszültség áramot indít a tekercsen keresztül. A tekercsen átfolyó
áram hatására mágneses mező jön létre a tekercsben, miközben a kondenzátor
lemezei között lévő elektromos tér kezd megszűnni (2. kép). Ezután a tekercsben kialakult mágneses mező erősségének csökkenése tartja fenn a változatlan irányú áramot, ami ellenkező polaritásúra tölti fel a kondenzátort (3. kép).
Az ellenkező polaritású kondenzátor újra kisül a tekercsen keresztül, de az
áram iránya ellentétes lesz a korábbihoz képest (4., 5. kép).
1. kép

2. kép

Umax

+Q +

3. kép

4. kép

–Umax

5. kép

+ +Q

–Q –

– –Q

A vezeték nélküli jeltovábbítás úttörője az olasz Marconi volt. Több
sikeres rövid távú kísérlet után
1901. december 12-én Anglia legnyugatibb részéről sugárzott három rövid jelet, a morzeábécé „s”
betűjét, miközben a készülékből
harminc centi hosszú szikrák pattogtak. A jelet 3500 kilométerrel
távolabb, Új-Fundlandon egy sárkánnyal 122 méter magasra repített antenna sikerrel észlelte. A képen az antennát magasba emelő
sárkány indítását láthatjuk.
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Az így kialakuló elektromágneses rezgések frekvenciáját a tekercs öninduk
ciós együtthatója és a kondenzátor kapacitása határozzák meg. Kis kapacitás
és induktivitás alkalmazásával nagy frekvenciájú rezgések hozhatók létre.
Ahhoz, hogy állandó amplitúdójú rezgések alakuljanak ki, folyamatos energia-utánpótlásra van szükség, amelyet megfelelő elektronikai eszközökkel
biztosítanak. A jól megtervezett rezgőkörök időben nagyon stabilan állandó
frekvenciájú négyszög, háromszög alakú és természetesen szinuszosan változó elektromágneses rezgések, azaz váltakozó áram előállítására képesek.
A frekvencia stabilitását ma már szinte minden ilyen eszközben kvarckristály
biztosítja. Ez lényegében egy kicsi hangvilla, ami piezoelektromosságon keresztül csatolódik az elektromos rezgőkörhöz.

Antennák

E
adó
I

E
adó
I

Az antennák a bennük folyó áramot elektromágneses hullámmá alakítják, és a térbe sugározzák.
A legegyszerűbb antenna a dipólantenna. A dipólantennára kapcsolt
antenna
vesz
szinuszosan váltakozó feszültség
hatására az antenna karjaiban sziI
antenna
nuszosan váltakozó áram jön létre,
nem vesz
a karokban található szabad elektroI=0
nok rezgőmozgást végeznek. A rezgő
töltések változó mágneses teret keltenek maguk körül, a változó mágneses tér változó elektromos teret,
antenna
vesz
az ismét mágneses teret, és így tovább.
I

Az egymást keltő, változó elektromos és mágneses terek elszakadnak
az antennától, és elektromágneses
hullámként szabadon terjednek a
QQ Elektromágneses sugárzás keltése és vétele dipólantennával
térben. A vevőantennához érve a változó elektromos tér hatására rezgésbe jönnek az antenna elektronjai, váltakozó áram alakul ki. A vevőantennához kapcsolt rezgőkör frekvenciájának
beállításával választható ki a venni kívánt frekvencia.
I=0
antenna
nem vesz

A dipólantenna sugárzásának néhány jellemzője

QQ Sugárzó dipólantenna: a kék vonalak az
elektromos mező, míg a pirosak
a mágneses mező indukcióvonalai

• A térben szabadon terjedő hullámok polarizáltak, a rezgés síkját az antenna állása szabja meg. A gyakorlatban általában vízszintes vagy függőleges
irányban polarizált hullámokat használnak, ezeket ugyanilyen állású antennával lehet venni.
• A sugárzás az antennára merőleges irányban a legerősebb.
• A megfelelő működéshez az antenna hosszának a kisugárzandó hullámok
hullámhosszának nagyjából felével kell megegyeznie. A rövidebb hullámhossz általában rövidebb antennát jelent.
• Az antenna működését nagyban befolyásolja a környezete. Az antenna
közelében elhelyezett vezetőben az antennához hasonló áramok indulnak
meg, befolyásolva az adás, illetve a vétel minőségét.
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Általában törvények szabályozzák, hogy milyen frekvenciákat lehet igénybe
venni a rádióadók számára. Vannak veszélyhelyzetre fenntartott frekvenciák.
Nézz utána, a magyar frekvenciatörvény hogyan szabályozza, és hogyan osztja fel a frekvenciákat!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Milyen áramkörökben alakulhatnak ki elektromágneses rezgések?
2. Hogyan lehet az elektromágneses rezgéseket kisugározni?
3. Sorold fel a dipólantenna sugárzásának néhány jellemzőjét!
4. Mivel érdemes próbálkozni, ha a szobaantennával nem jó a vétel? Nézz utána, hogy milyenek voltak a szobaantennák régen, és milyenek ma! Mi lehet
a változás oka?
5. Milyen hosszúnak kell lennie a 85 MHz frekvencián sugárzó rádióadó dipólantennájának?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Magyarázd el, hogyan jönnek létre elektromágneses rezgések az egyszerű
rezgőkörben!
2. Nézz utána és röviden foglald össze, mi a szerepe a kvarckristálynak az oszcillátorok működése során!
3. A tó hullámaiban a víz, a hang esetében a levegő részecskéi mozognak. De
mi hullámzik az elektromágneses hullámban? Sokan válaszolják erre azt,
hogy elektronok. Mi a véleményed erről a válaszról?
4. Szerinted miért parabola alakú a parabolaantenna?
5. Hogyan lehet ugyanazzal az antennával különböző frekvencián sugárzó
rádióadók jelét fogni?

Ha nincs jó vétel, érdemes változtatni az antenna hosszát, megváltoztatni az irányát a vízszintes vagy
függőleges polarizációs iránynak
megfelelően. Esetleg átrendezni
az antenna környezetét. Ha te mozogsz az antenna közelében, azzal
is változnak a vételi viszonyok!

NE FELEDD!
A tekercset és kondenzátort is tar
talmazó áramkörökben elektro
mágneses rezgések alakulhatnak
ki. A megfelelően tervezett osz
cillátorok alkalmasak különböző
frekvenciájú elektromos jelek
előállítására. A modulált vivőhul
lámokat antennák sugározzák a
térbe. Az egyik legegyszerűbb an
tenna a dipólantenna.

A hanghullámokat azért sem célszerű közvetlenül antennával kisugározni, mert számottevő sugárzás csak elég gyorsan változó elektromos mező, azaz elég
nagy frekvenciájú váltakozó áram
esetén lép fel. A hang maximum
20 kHz-es frekvenciája ehhez kevés, ezért is kell nagyobb frekvenciájú vivőhullámot használni.
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16 . Milyen televíziót vásároljak?
2009-ben a fizikai Nobel-díjat
Charles K. Kao (Hongkongi Egyetem), illetve Willard S. Boyle és
George E. Smith (mindketten Bell
Laboratóriumok, USA) kapták.
A díjat a fénykábelen történő
kommunikáció alapjainak kidolgozásáért, illetve a képalkotásban
új távlatokat nyitó CCD-érzékelő
fejlesztéséért ítélték oda. Ezzel
utólag ismerték el a két területen
korábban végzett fizikai alapkutatások fontosságát.

QQ A pécsi tv-torony

A televízió műsorát a kamera a digitális fényképezőgéphez hasonlóan veszi fel és alakítja elektromos jelekké. A műsort egyszerre sok millió ember
számára közvetítik élőben vagy felvételről.

A képek továbbítása
A hagyományos televíziózás során a műsort nagy teljesítményű és nagy
méretű antennák sugározzák. Ezeket az adótornyokat gyakran magaslatra
helyezik. A fogyasztók a házuk tetejére szerelt antennával vagy szobaantennával veszik az adást, és a jeleket a
vevőkészülék alakítja újra képpé és
hanggá.
A kábeltelevíziók jelét optikai kábeleken (fénykábelek) vezetik az utcák
alatt, majd a elektromos jellé alakítva
a lakásban árnyékolt, koaxiális kábelen vezetik a készülék antennabemenetére.
A fénykábelek segítségével a fényjelek QQ Üvegszálak
tetszőleges irányba terelhetőek, mert
a kábel üvegmagjába jutó fény sokszori teljes visszaverődéssel követi
a kábel útját, nem lép ki belőle. Amikor a fény olyan anyagba lép, ahol a
sebessége megnő, az eredeti haladási
irányát megváltoztatva a két anyag
találkozásának felülete felé eltérülő
irányban halad tovább. Ennek a jelenségnek az a következménye, hogy
QQA
 fénykábel üvegszálakból áll,
a felületre elegendően laposan érkező
melyekben a fény a teljes visszaverődés
elve alapján halad
fény be sem lép az új anyagba. Ez a
jelenség a teljes visszaverődés. Ilyen
NÉZZ UTÁNA!
kábelek segítségével működik a testünkbe juttatható kamera, az endoNézz utána az optikai kábelekkel
szkóp is. Az endoszkóp segít az orkapcsolatos néhány érdekességvosi diagnosztikában és a műtétek
nek:
során is. Az optikai kábelek fényje1. Mi a kapcsolat az optikai kábel és
leinek segítségével nagyobb frekvena 2009-es fizikai Nobel-díj között?
ciájú jeleket lehet továbbítani, mint
2. Milyen mértékben hálózzák be az
elektromos kábeleken keresztül.
optikai kábelek a Földet?

QQ A koaxiális kábel. A középső rézszálon fut az esetenként több mint száz tv-csatorna
jele. Ezt műanyag szigetelés és földelt árnyékolás (fémfólia és háló) veszi körül.
Az árnyékolás miatt a kábelben való továbbítás során a jelekre rakódó zaj csökken
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A műholdas televíziózás során mikrohullámú vivőjelekkel a világűrbe sugározzák az adást. A Föld körül keringő kommunikációs műholdak veszik a
jeleket, és – helyzetük miatt – képesek azt a bolygó távoli pontjaira visszasugározni.

A képek megjelenítése
A korszerű tv-rendszerek digitális jeleket használnak. Bár sokféle technikai
megoldás létezik, a vevőkészülékek a képeket lényegében azonos elv alapján
jelenítik meg.
A képernyő sorokba és oszlopokba
rendezett elemekből, úgynevezett pixelekből áll. A pixelek világosak vagy
sötétek is lehetnek, a megfelelő helyen
levő sötét és világos pixelek – elegendően messziről nézve – kirajzolják a
képet. A színes képernyők esetében
minden pixel három, általában piros,
QQ Pixelek közelről
zöld és kék alpixelből áll. Ezek segítségével jelenítik meg a színeket, mivel a piros, zöld, kék alapszínekből minden
szín kikeverhető. Amikor fehér színt látunk, akkor mindhárom alpixel világos.
A kép minőségét a pixelek száma határozza meg. A régi katódsugárcsöves
képernyők 704 oszlopban oszloponként 480 pixelből álltak. Ez összesen
704-szer 480 pixel, azaz 337 920 darab, ami 0,33 · 106, azaz 0,33 megapixel.
Az emberi szem retináján 130 millió fényérzékeny idegvégződés van, azaz a
szem 130 megapixeles.
Egy digitális nagy felbontású tv (HD tv, full HD) képe 1920-szor 1080 pixelt
tartalmaz, tehát nagyjából 2 megapixeles. A HD-ready készülék felbontása
ennél valamivel rosszabb, de sokkal jobb, mint 0,33 megapixel. Már kapható
a boltokban a HD-felbontásnál is nagyobb, úgynevezett ultra HD-felbontású
tv. Az ilyen készüléket közelről is jó nézni, mivel a nagy felbontás miatt közelről sem látszanak a képet felépítő pixelek. A látvány annyira hasonlít a szem
által látott képhez, hogy az agyban a valóság érzetét kelti.
A katódsugárcsöves tv-k esetében az antennából érkező elektromos jelekkel
a katódsugárcsővel előállított elektronsugarat vezérelték. A képernyőt foszforeszkáló anyaggal vonták be, ami világított, ha eltalálta az elektronsugár. Az
egymás után gyorsan megvilágított pontok rajzolták ki a képet, ahhoz hasonlóan, mint amikor parázsló ággal rajzolunk sötétben a levegőbe. A színes tv
esetében mindhárom alapszínt külön elektronsugárral jelenítették meg. A katódsugárcső miatt a régi készülékek terjedelmesek és nehezek voltak.
A lapos tv-k több módon is működhetnek. Az LCD tv pixeljei folyadékkristályt tartalmaznak. A folyadékkristály olyan anyag, amelynek
optikai tulajdonságai megváltoznak
a rá kapcsolt feszültség hatására. Az
LCD-kijelzők pixeljeit egyenként
kapcsolja ki és be a képernyőhöz
tartozó elektronikus áramkör az antennából érkező digitális jelnek megfelelően. A pixelek általában nem
világítanak, az átlátszóságuk változik
ki- és bekapcsoláskor.
QQ LCD-képernyő felépítése

Hiába nagy felbontású a készüléked, ha maga a műsor rosszabb
minőségű. Az általad látott kép
minőségének romlását okozza az
is, ha túl messziről nézed a képernyőt. Ekkor a HD-adás finom
részletei a szemed számára ös�szemosódnak. Valójában gondos
mérlegelést kíván, hogy egy adott
méretű szobában milyen méretű
és felbontású televíziót érdemes
használni.

foszforral bevont terület
elektronsugár

képpontok
elektronsugárágyúk

árnyékmaszk

QQ Katódsugárcsöves monitor
fedőlemez
vízszintes polárszűrő
elülső üveglemez
színszűrő réteg
folyadékkristály-réteg
pixelelektródák
hátsó üveglemez
függőleges polárszűrő
hátsó megvilágítás
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A LED tv esetében a pixelek háttérvilágítását energiatakarékos LED-ek, fényemittáló diódák biztosítják.
A plazma kialakulásához olyan
anyagot kell létrehozni, amelyben
nagyon sok töltött részecske – ionizált atom, elektron – mozog egymás közelében, bár a plazma ös�szességében lehet elektromosan
semleges is. A nagy töltéssűrűség
miatt – és mert a plazmát alkotó
töltött részecskék nincsenek egymáshoz kötve – a plazma részecskéi se nem gázként, se nem szilárd
vagy folyékony anyagként viselkednek, hanem ezektől eltérő, bonyolult módon. Emiatt a kollektív
viselkedés miatt nevezik a plazmát
a negyedik halmazállapotnak.
Általánosságban azt a megállapítást tehetjük, hogy sokféle plazma
létezik, van folyadék- és van gázállapotú, van hideg és van igen
magas hőmérsékletű is. A közös
bennük az, hogy nem szilárd halmazállapotúak, ezért könnyen mozognak, és bennük elektromosan
töltött részecskék vannak, melyek
mozgását erősen befolyásolja a jelen lévő elektromos és mágneses
mező is.

A plazma-tv hasonlóan működik, de pixeljei kis méretű energiatakarékos
lámpák. Bennük plazmaállapotú gáz van, amely a rákapcsolt feszültség hatására világít. A megfelelő színt a lámpákat bevonó foszforeszkáló anyag segítségével alakítják ki. Ezek az anyagok elnyelik a plazma által kibocsátott
ultraibolya fényt, és az abból nyert energia révén látható fényt bocsátanak ki.
elülső üveglemez
szigetelőréteg
lejátszó
elektróda
MgO-réteg
bordázat

pixelek
foszforok
címző elektróda
hátsó üveglemez

QQ A plazmaképernyő felépítése

Az LCD tv keveset fogyaszt, de inkább félárnyékban nézhető, kevésbé fényerős a képe, és oldalról nem látszik jól. A pixelek kapcsolási ideje hosszabb,
ezért a gyors mozgások elmosódhatnak a képernyőn.
A plazma-tv többet fogyaszt, világosban is fényerős képet ad, és oldalról is
jobban látható. Csoportos, nappali tévézéshez, nagyobb képernyőméretben
előnyös. A pixelek kapcsolási ideje rövidebb, de a képen tartósan megjelenő
világos feliratok kiégethetik a pixeleket.
A valódi LED tv-kben a pixelek fényemittáló diódák. A legújabb, úgynevezett organikus LED-ekből készült képernyők 0,2–0,3 mm vastagok, 200-szor
gyorsabban kapcsolnak, és kevesebbet fogyasztanak, mint az LCD-képernyők.
Az érintőképernyők kifejlesztésével lehetővé vált, hogy a felhasználó a képernyő megérintésével kommunikáljon, irányítsa az eszközt (például a mobiltelefont, tabletet).

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
QQ A plazmanyalábok követik a kéz
mozgását a plazmagömbben, nézd
meg a YouTube-on!

1. Sorold fel, milyen módon szokták a televízió műsorát továbbítani!
2. Hogyan jeleníti meg a színes képet a televíziókészülék?
3. Milyen fizikai jelenségeket használnak a különböző elven működő tv-képernyők?
4. Hogyan épül fel a koaxiális kábel?
5. Mire használhatóak a fénykábelek?
6. Melyik, fénnyel kapcsolatos, korábban tanult ismeretből következik, hogy
megfelelő körülmények között létrejöhet a teljes visszaverődés?
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ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Lehet-e két különböző alakú képernyő ugyanannyi megapixeles? Ha igen,
hogyan?
2. Milyen tv-t vásárolnál a saját kis méretű szobádban való tévézéshez, és milyet az iskolai büfé előterébe?
3. Hány megapixeles az UHD felbontású televízió, ha képernyője 3840 oszlopban oszloponként 2160 pixelből áll?
4. Megtartva a jelenleg elterjedt 16 : 9-es képarányt, hány oszlopból és sorból
álljon a képernyő, hogy nagyjából ugyanannyi megapixeles legyen, mint
az emberi szem?
5. Nézz utána, hogyan működik az érintőképernyő! A működés lényegét fogalmazd meg néhány mondatban!
6. Miért védi meg a koaxiális kábel középső szálában haladó jeleket a földelt
fémháló a zajtól?
7. Azt a feladatot kapod, hogy hozz létre teljes visszaverődést. Milyen eszközöket vásárolsz, mit teszel velük, milyen megfigyelés birtokában állíthatod,
hogy a teljes visszaverődés létrejött?

NE FELEDD!
A televízió műsorát a kamera ve
szi fel és alakítja elektromos jelek
ké. A műsort egyszerre sok millió
ember számára közvetítik élőben
vagy felvételről. A tv-készülék
képernyője sorokba és oszlopok
ba rendezett elemekből, úgyne
vezett pixelekből áll. A pixelek
világosak vagy sötétek is lehet
nek, a megfelelő helyen levő sötét
és világos pixelek – elegendően
messziről nézve – kirajzolják a ké
pet. A régebben használatos ka
tódsugárcsöves tévéket egyre in
kább kiszorították a plazmatévék
és az LCD képernyős televíziók.
A változás folyamatos, az okos
tévék egyben számítógépek is, a
mai számítógépek pedig alkalma
sak tévézésre is.
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17. | Mobilmánia
„Asztalnál ülnek,
beszélgetnek, mindegyik
mással, mobilon.”
(Nagy Bandó András)

A mobiltelefon működése
A mobil kommunikációs eszközök előnye, hogy bárhová magunkkal vihetőek. Egy ilyen eszköz ma már zsebben hordozható számítógép, aminek csak az
egyik alkalmazása, hogy telefonálni is lehet vele. Az okostelefonokon a számítógépekhez hasonlóan operációs rendszer fut, a telefonra kisalkalmazások
tölthetőek le. Az eszköz általában állandó vezeték nélküli kapcsolatban van
az internettel. A kisalkalmazások egy része az internet szervereiről letöltött
adatok segítségével tájékoztatja a felhasználót például az időjárásról vagy a
közlekedési helyzetről.
A mobiltelefonok első generációját (1G) az 1980-as évek első felében hozták
létre. Az 1980-as évek végéig még olyan nagy méretűek voltak, hogy nem
lehetett őket zsebben hordozni, hanem inkább csak gépkocsikba építették be
a készülékeket. 1991-ben jelentek meg a második generációs (2G) készülékek, és tíz év múlva, 2001-ben kezdték el gyártani a harmadik generációsakat
(3G). Kezdetben inkább csak nagyon gazdag vagy nagyon elfoglalt emberek
használták, de a gyorsan egyre kisebbé, olcsóbbá és népszerűbbé vált mobiltelefonok ma már széles körben elterjedtek.
A mobiltelefon valójában kis teljesítményű rádió adó-vevő, a rádió és a telefon előnyeit először egyesítő rádiótelefon továbbfejlesztett változata.
A mobiltelefon az előbb elektromos jelekké alakított, majd digitalizált információt mikrohullámok segítségével továbbítja a 800–2000 Mhz-es
tartományban. Két elektromos eszköz (például két mobiltelefon) közötti adatcseréhez a tényleges fizikai összeköttetés létrehozásán túl meg kell szervezni az adatok
küldésének és fogadásának módját. A mobilok
által Európában először használt
kommunikációs szabvány a GSM

� Mobilevolúció 1992-től 2014-ig

volt, amelyet gyorsan követtek a 3G és 4G szabványok. Az egymást követő
rendszerek bevezetése révén gyorsan növekszik a kommunikáció sebessége,
azaz a sávszélesség. A 4G szabvány már HD minőségű videók továbbítására
is alkalmas, és lehetővé teszi egyszerre több felhasználó összekapcsolódását
konferenciabeszélgetések során.
A mobiltelefonok elterjedéséhez két fontos problémát kellett megoldaniuk
a tervezőknek. Az egyik annak biztosítása, hogy a rendszert nagyon sok felhasználó használhassa anélkül, hogy egymás üzeneteit megzavarnák. Ez a
probléma általános a kommunikációs technológiában. A különböző rádióadók más és más frekvenciájú vivőhullámokat használnak, hasonlóan a tvcsatornákhoz. A másik probléma az volt, hogy a hordozható telefon kevés
energiát használjon fel a kapcsolatteremtéshez és kommunikációhoz!
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Látszólag nehéz feladat egyszerre
több partnerrel beszélni ugyanazon a
kommunikációs csatornán, de valójában könnyen megoldható. Az egyik
megoldás az időosztásos technika.
Ennek alkalmazása során a különböző partnereknek szánt üzeneteket
egymás után küldik el, ahhoz hasonlóan, amikor a felhasználó egyszerre
több partnerrel folytat beszélgetést,
vagy a sakknagymester szimultán
több játékossal játszik, miközben
egyik táblától lép a másikig. Ennek
a módszernek fontos eleme a gyorsaQQ Egy bázisállomás teteje
ság. Ha az üzenetek elég gyorsan indulnak egymás után, a partnerek észre sem veszik, hogy többen vannak.
A mobil kommunikációs technológia lelke a sok bázisállomás. A báF1
F2
F1
zisállomás folytat párbeszédet a SIMkártyával azonosított, éppen az állomás körzetében levő területen, úgyF3
F4
F3
nevezett cellában tartózkodó telefonokkal. Minél közelebb van a telefon
a bázisállomáshoz, annál kisebb telF1
F2
jesítmény (néhány watt) szükséges a
telefonálás során. A bázisállomások
egymással és a felhasználók adaQQ Egy bázisállomás-hálózat lehetséges
taival a központi helyzetben levő
felépítése
csomópontok (telefonközpontok és
felügyelőállomások) segítségével tartják a kapcsolatot. A csomópont keresi
meg az üzenet címzettjét, illetve a megfelelő bázisállomást. A bázisállomások
folyamatosan tartják a kapcsolatot a telefonokkal, és ha a telefon az egyik cellából a másikba mozog, az egyik bázisállomás átadja a másiknak. Távolabbi
cellákban a telefonálás során két telefon akár ugyanazt a frekvenciát is használhatja, zavaró áthallás nélkül.

Érzékelők a mobiltelefonokban, tabletekben
A mobilok fejlődésének egyik fontos iránya, hogy egyre több szenzorral szerelik fel az eszközöket. A gyorsulásmérő szenzor szinte minden mobilban,
tabletben ott van, mivel ennek segítségével állapítja meg a telefon, hogy vízszintesen vagy függőlegesen áll-e. Ez a képernyőn megjelenő kép automatikus elforgatásához szükséges, ami általában ki- és bekapcsolható funkció.
A fényérzékelő szenzor segítségével a készülék érzékeli a rá eső megvilágítás erősségét. Sötétben visszaveszi a fényerőt, világosban felerősíti a képernyő
fényét. A jelenlét-érzékelő szenzor segítségével a telefon érzékeli, hogy közel tartod-e a füledhez, vagy pedig távol, és ennek megfelelően szabályozza a
hangerőt, kapcsolja be a háttérvilágítást. Egyes telefonokban a kamerák segítségével a telefon képes nyomon követni a szem mozgását, és automatikusan
görgetni az éppen olvasott szöveget. Megfelelő alkalmazás segítségével fény
derülhet arra, hogy a telefonban milyen szenzorok vannak. A program által
jelzettek egy része valódi szenzor, apró érzékelőt tartalmazó programozható
áramkör, másik része azonban csak virtuális szenzor, azaz a telefonon futó

NÉZZ UTÁNA!
Jelenleg is élénk vita folyik arról,
hogy a mobiltelefonok használata
ártalmas-e. Sok tudományosan is
megalapozott vélemény szerint a
mobiltelefon rendszeres használata
mérhető módon növeli az agydaganatok kialakulásának kockázatát.
Mások vitatják ezeket az eredményeket. A gondot a telefon működése során küldött és fogadott mikrohullámok
jelentik,
amelyek
energiájának egy része elnyelődik
az agyban, és károsíthatja annak
sejtjeit, esetleg genetikai állományát. A fülhallgató használatával a
telefon távolabb kerül az agytól. A
zsebben vagy biciklitáskában levő
telefon viszont a medence szerveit
károsíthatja. Nézz utána az interneten vagy könyvtárban hasonló
tartalmú cikkeknek, és készíts egy
táblázatot a mobilhasználat egészségkárosító hatásával kapcsolatos
véleményekről!
Izomgörcsök oldására többek között mikrohullámú orvosi kezeléseket is alkalmaznak már hosszú
évtizedek óta. Ezzel az eljárással
óvatosan felmelegítik a test belsejében az izomkötegeket. Mindez
azt mutatja, hogy nagy valószínűséggel az emberi testbe hatoló mikrohullámok a melegítés kivételével
semmilyen más hatással nincsenek
a szervezetre. Nézz utána, hogy milyen esetekben alkalmaznak orvosi
terápiás célokra mikrohullámokat,
és ezeknek a kezeléseknek mik a
hatásai!

QQ Szenzorok egy mobiltelefonban
– a pirossal jelölt részek mind szenzorok:
mikrofon, kamerák, fényérzékelő,
gyorsulásmérő, nyomásmérő stb.
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KÍSÉRLETEZZ!
Keress egy olyan alkalmazást, ami
grafikusan megjeleníti a gyorsulásmérő szenzor által mért gyorsulásokat! A szenzor 3 különböző irányban mér. Ha a telefont az
ágyad közel vízszintes matracára
teszed, az egyik szenzor a telefon
gyorsulásvektorának az ágy síkjára
merőleges koordinátáját fogja mutatni. Ha a telefon mellett megütöd
a matracot, a képernyőn láthatod,
hogyan csillapodik annak rezgése.

NE FELEDD!
A mobiltelefon működésének lé
nyege, hogy a felhasználók nem
egy nagy területet kiszolgáló köz
ponti antennával tartják a kap
csolatot, hanem a kisebb terüle
tért felelős közeli bázisállomással.
Ez teszi lehetővé, hogy kis telje
sítménnyel lehessen beszélni, és
egyszerre többen is használhas
sák ugyanazt a frekvenciát áthal
lás nélkül.

program. Ingyenesen elérhető több olyan alkalmazás, ami grafikusan kijelzi
vagy állományba menti a kiválasztott szenzor által mért adatokat. Ezeknek az
alkalmazásoknak (például iránytű, vízmérték, földrengésjelző, fémdetektor)
segítségével a mobiltelefonok és tabletek segítségével akár fizikai kísérletek is
végezhetők.

Vezeték nélküli kapcsolat
Az eddig felsorolt (GSM, 2G, 3G, 4G) mellett további szabványok
is léteznek, melyek a mobileszközök kommunikációját szabályozzák. Ilyen a Bluetooth is, ami nagyjából 2400 MHz frekvenciájú
rádióhullámokat használ, 0,003 watt teljesítménye miatt a hatótávolsága maximum 10 m. Bluetoothszal több eszköz, mobiltelefon
kapcsolódhat össze, és gyors adatátvitelt tesz lehetővé (2,1Mbit/s).
Az egyik legelterjedtebb vezeték nélküli kommunikációs szabvány az internetezés során használt
wifi. Nagyjából 4 GHz-es vivőhullámokat használ,
30 Mbit/s sebességgel küldhetők rajta keresztül az adatok, beltéren 50 m, szabadban akár 5000 m távolságra.
Az információs és kommunikációs technológia gyorsan fejlődik. A kommunikáció sebessége, hatótávolsága az újabb szabványok alapján működő eszközök elterjedésével egyre csak növekszik.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Ismertesd a GSM-rendszer működésének lényegét!
2. Magyarázd meg a kommunikációs szabvány elnevezést! Miért kommunikációs, és mit jelent a szabvány kifejezés?
3. Milyen fontos adatokkal jellemezhető egy kommunikációs szabvány?
4. Ismertesd a Bluetoothra jellemző adatokat!
5. Milyen szenzorok vannak egy okostelefonban vagy tabletben?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Becsüld meg, mennyi idő alatt lehet wifit használva elküldeni egy
100 Mbyte-os képet!
2. A mobilhasználók gyakran tapasztalják, hogy kirándulás közben hamarabb lemerül a telefon, mintha a város közepén használnák. Mi lehet ennek az oka?
3. Végezz egyszerű kísérletet egy okostelefonon vagy tableten futó iránytűalkalmazással: mutasd ki a hűtőmágnest körülvevő mágneses mezőt!
4. Nézz utána, milyen fizikai jelenség segítségével méri a gyorsulást a gyorsulásmérő szenzor!
N
rugóállandójú rugón 30 dkg tömegű
cm
m
test függ. Mennyire nyúlik meg a rugó? És ha a lift 1 2 nagyságú gyorsus
lással felfelé indul?

5. Egy lift mennyezetéről lelógó, 5

6. Próbáld megmérni a mobiltelefonod segítségével, hogy milyen gyorsulással
indul el egy lift! Előtte nézd meg, mit mutat a telefon, amikor a lift még áll!
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18. A hálózat csapdájában

18. | A hálózat csapdájában
Az egyszerű elemekből és a köztük lévő sokféle kapcsolat megvalósulásával
létrejövő rendszereket hálózatnak szokás nevezni.

Kommunikációs hálózatok
Egy internetes közösségnek sok millió tagja lehet. Egy tag sok száz másik
taggal tarthatja a kapcsolatot. A kapcsolat a tagok között egyenrangú, szövegek, képek, videók időnkénti megosztását jelenti. Az egyes tagok viselkedése
nehezen jósolható meg. Ha mindenki egyszerre ül géphez és elkezd üzenetet
küldeni, akkor a sok üzenet túlterhelheti a rendszert. Egy ilyen úgynevezett
kommunikációs hálózat viselkedése egyszerű felépítése ellenére nehezen írható le, és bizonyos esetekben nehezen jelezhető előre.
Egy valódi kommunikációs hálózat pedig még bonyolultabb. Általában
nemcsak egyenrangú tagok kapcsolódnak benne össze, hanem például
webszerverek is. Egy webszerver egyszerre nagyon sok taggal van kapcsolatban, és általában jóval több információt tárol – adatokat, képeket, filmeket,
programokat –, mint az egyes felhasználók.
A hagyományos televíziózás során ugyanannak az adótoronynak a jeleit vette és nézte sok százezer felhasználó. Nem zajlott tehát igazi kommunikáció
a torony és a vevőkészülékek között. Az internetes televíziók műsorát egy
webszerver az interneten keresztül küldi el a hozzá kapcsolódó nézőknek.
A hálózatokkal kapcsolatos ismereteink az elmúlt évtizedekben sokat gyarapodtak, jelentős részben a magyar tudós, Barabási Albert László munkája
révén, aki folytatta az ugyancsak magyar Rényi Alfréd és Erdős Pál által elindított kutatást.
A hálózat matematikai értelemben egy gráf: csomópontok és közöttük húzott élek együttese. Ha az éleket véletlen sorsolással húzzuk be a csomópontok közé (azaz az él kezdő- és végpontja ugyanolyan eséllyel lehet bármelyik
csomópont), olyan hálózatot kapunk, amelyben a csomópontok egyenletesen
osztoznak az éleken. Az internet azonban nem így épül fel. Az új csomópont nagyobb valószínűséggel csatlakozik már több meglévő éllel rendelkező csomóponthoz. A honlapok hálózata ilyen, úgynevezett skálafüggetlen
hálózat. A skálafüggetlen hálózatok jobban ellenállnak a véletlen hibáknak,
mint az élek egyenletes elosztásával létrejövő Erdős–Rényi-féle hálózatok.

„…az első ipari forradalom mögött jött már a második; a gőz,
a benzin, az elektromosság mögött a mindeniknél hatalmasabb:
az atomerő – s ami még ennél is
átalakítóbb lesz: az elektroncsövekből műagyat építő – a gépet
nemcsak használó, de megtervező s programjával magára hagyó
– automatizálás, vagy ahogy nevezik: […] kibernetika.”
(Németh László, 1962)

QQ Erdős Pál matematikus

RAJZOLD LE!
Modellezzünk le egy kommunikációs hálózatot!
Legyen benne néhány felhasználó, akik két csoportba tömörülnek úgy, hogy a csoporttagok mind
kapcsolatban vannak egymással. A hálózatba
tartozik egy webszerver, ami meteorológiai adatokat gyűjt és előrejelzéseket ad. A webszerverrel
minden felhasználó kapcsolatban van. Van egy
másik szerver is, ahonnan filmeket lehet letölteni, ezt csak néhány felhasználó veszi igénybe.
Rajzold le ezt a hálózatot, jelölve a szervereket, a
felhasználókat és a közöttük lévő kapcsolatokat!

Erdős-Rényi félehálózat
hálózat
� Erdős–Rényi-féle

skálafüggetlen
hálózat
� Skálafüggetlen
hálózat
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Sok véletlenül választott pont eltávolítható úgy, hogy a rendszer továbbra is
összefüggő maradjon. A célzott támadásokkal szemben viszont jobban sebezhető, viszonylag kevés csúcsot eltávolítva a legnagyobb csomópontok közül,
a hálózat darabjaira hullhat.

Az idegsejtek hálózata

QQ Neuronhálózat

Napjainkban kezdi a tudomány felismerni a sok elemből és a köztük lévő
kapcsolatokból álló hálózatok jelentőségét. Az egyik ilyen hálózat az idegrendszer, amiről biológiaórán is tanulunk.
Az emberi agyban több mint 100 milliárd idegsejt, neuron található. Az agy
működését a neuronok közötti kapcsolatok biztosítják. Mai tudásunk szerint
egyetlen neuron akár 10 000 másikkal is kapcsolatban lehet. Tudjuk, hogy az
agy óriási tanulási és alkalmazkodási képességgel rendelkezik, és ez tanulással, gyakorlással fejleszthető. Az agy az érzelmek, a gondolatok megszületésének helye, az emlékek tárháza, az emberi értelem hordozója.
Pedig egyetlen idegsejt működése nem olyan bonyolult, egy vezérelt
elektromos kapcsoló működéséhez hasonló. Az idegsejt képes fogadni
a hozzá kapcsolódó többi idegsejt által küldött elektromos jeleket. Ha a
jelek összességében elég erősek, akkor az idegsejt saját jelet generál, amit
szétküld a vele kapcsolatba levő többi idegsejtnek.
Az ábra egy idegsejt (neuron) mobemenetek
delljét mutatja, aminek működése
jelforrás
könnyen bemutatható alkalmas számítógépes programmal. A neuron
összegzi a bemeneteire érkező jeleket, amelyeket különböző súllyal vesz
figyelembe. Ha az összegzés eredmékimenet
nye meghalad egy küszöbértéket, a
összegzés
neuron kisül, és erős jelet küld a kimenetére, ami később sok ezer felé
QQ Az idegsejt egyszerű ábrázolása
ágazhat.
Hasonló tulajdonságú neuronokból épülnek fel a kutatók által létrehozott
mesterséges neurális hálózatok. Bár az elsőt már 1943-ban megalkották, a
téma iránt sokáig nem volt érdeklődés. Amióta vannak gyors számítógépek,
azóta a mesterséges neurális hálózatokat is könnyebb modellezni.
A mesterséges neurális hálózatok még nem képesek mindarra, amire az emberi agy, de például képesek gyakorlás vagy tapasztalatszerzés révén megváltozni, azaz tanulni, vagy képesek az alakfelismerésre, matematikai számítások gyors, párhuzamos elvégzésére. Az ilyen hálózatok sérülés esetén képesek
helyreállítani működésük egy részét, akár az emberi agy.
Mikor fogjuk vajon megalkotni azt a mesterséges neurális hálózatot, amit
emberi értelemben értelmesnek nevezhetünk? Vagy a mesterséges értelem
váratlanul, a kommunikációs hálózatokban jelenik majd meg, és az internet
magától kezd tanulni, érezni, gondolkodni?

NE FELEDD!
Az egyszerű elemekből és a köztük lévő sokféle kapcsolat megvalósulásával
létrejövő rendszereket hálózatnak szokás nevezni. A kommunikációs háló
zatok felépítése és működése az idegrendszeréhez hasonlít. A mesterséges
neurális hálózatok egyszerű viselkedésű neuronokból épülnek fel, és az
agy sok tulajdonságát képesek utánozni. Ilyen például a tanulási képesség.
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EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi tudsz a kommunikációs hálózatokról?
2. Miben különbözik az Erdős–Rényi-féle és a skálafügetlen hálózat?
3. Mi tudsz a neurális hálózatokról?
4. Hogyan működik az idegsejt?
5. Mire képesek a mesterséges neurális hálózatok?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Nézz utána, hogy az internetnek vagy egy általad választott közösségi oldalnak hány felhasználója lehet, és egy felhasználó átlagosan hány kapcsolattal rendelkezhet! Hasonlítsd össze az eredményeket az emberi agy hasonló adataival! Készíts az adatokról szemléletes grafikont!
2. Hogyan működik az egyszerű idegsejtmodell?
3. Nehéz vagy könnyű előre jelezni egy kommunikációs hálózat működését, mondjuk, a várható adatforgalom nagyságát? Érvelj mellette és ellene!
4. Egy Erdős–Rényi-féle hálózatnak 10 csomópontja és 23 éle van. Várhatóan hány éllel fog rendelkezni egy, a hálózatból
véletlenszerűen kiválasztott csomópont?
5. Írj számítógépes programot, ami egyre nagyobb Erdős–Rényi-féle vagy skálafüggetlen hálózatokat hoz létre!

65
65

FI-505041101_Fizika 11_TK_beliv.indb 65

2018.03.10. 19:53:10

Camera obscurával

(lyukkamerával) és egy megfelelő
tükörrel egy elsötétített szoba
közepén lévő asztalra vetíthetjük
a magas épület körüli városképet.
Miért kell az elsötétítés ahhoz,
hogy láthatóvá váljon
a camera obscura képe?

Csak színes LED−ek

készültek régebben (világító
diódák, szó szerinti fordításban
fényt kibocsátó diódák).
Milyen ötletre volt szükség ahhoz,
hogy elkészüljenek az első fehér
LED-ek is?

Atomierő−mikroszkóp

beállítását végzi
a képen látható kutató.
Miért nevezik ezt az eszközt
(valamint számos hasonlót)
a mikroszkóp mintájára
nanoszkópnak?
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MIBŐL VAN A VILÁG?

Egy digitális fényképezőgép

fényérzékeny lapja, a CCD látható
a kép közepén. Az elnevezés az angol
charge-coupled device kifejezés
kezdőbetűiből származik. Mit jelent
ez a szó magyarul, és miért éppen
ez az eszköz neve? (A képen látható
kamera nagyjából tíz éve készült,
és akkor még a 6 megapixeles
felbontása jónak volt mondható.)
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19. | Az atomok ujjlenyomata
„Démokritosz […] nézete szerint
a szubsztanciák oly kicsinyek,
hogy kibújnak az észlelésünk alól,
mindenféle formáik és mindenféle
alakjaik és nagyság szerinti eltéréseik vannak. Ezekből immár mint
elemekből származtatja és állítja
össze a szemmel látható, illetve az
érzékelhető tömegeket.”
(Arisztotelész
Démokritosz atomelméletéről)

Hidrogén

Színképek
Vezessünk összetett fényt prizmán át! Azt tapasztaljuk, hogy a fénysugár a
prizmában felbomlik, a prizma a fényt különböző frekvenciájú (így különböző színű) fénysugarakra bontja. A különböző frekvenciájú fénysugarak
más-más helyen világítják meg az ernyőt, és hagynak ott színes vonalakat.
A kapott színkép elárulja, hogy a kevert fény milyen összetevőkből áll.
A színképben minden frekvenciának egy keskeny tartomány felel meg.
Ahol sötét a kép, oda nem érkezik fénysugár, olyan frekvenciájú összetevője nincs a vizsgált fénynek.
A Nap fényében első látásra minden frekvencia megtalálható. A színkép
nagyjából folytonos a vöröstől az ibolyáig.

Hidrogén

Hélium

QQ A neon vonalas színképe

QQ A Nap fényének folytonos színképe

A színképet jobban megvizsgálva, abban fekete vonalak látszanak. Az ilyen
frekvenciájú fény hiányzik a spektrumból, mert valami elnyelte azt.

A hidrogén elnyelési színképe:

A neoncső, az energiatakarékos lámpa színképe nem folytonos, abban jól elkülönülő vonalakat látunk. Ezt vonalas színképnek nevezzük.

A hidrogén kibocsátási színképe:

656 nm

400 nm

700 nm

A felső színkép létrehozása során a
fehér fényt – olyat, amiben minden
frekvencia, azaz szín megtalálható
volt – előbb hidrogéngázon vezették
keresztül, majd prizmával felbontották. A hidrogéngáz molekulái a fény
egy részét elnyelték. Az elnyelt fény
frekvenciájának megfelelő helyen
sötét vonal látszik az elnyelési színképben.

Az alsó kép azt mutatja, hogy az izzó
hidrogéngáz milyen hullámhosszú
sugárzást bocsát ki. Ez a kibocsátási színkép, melynek felvétele során a hidrogén által kibocsátott fényt közvetlenül vezették a prizmára.

QQ A hidrogén elnyelési és kibocsátási színképe

A kétféle színkép összevetése azt mutatja, hogy a hidrogéngáz éppen olyan
frekvenciájú fényt nyel el, amilyen frekvenciájú fényt az izzó hidrogén kisugároz.
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19. | Az atomok ujjlenyomata

Az izzó gázok atomjai, molekulái többféle, de mindig jól meghatározott,
az adott atomra vagy molekulára jellemező frekvenciájú fényt képesek
kibocsátani. Színképükben mindig ugyanazok a színképvonalak láthatóak.
Ezért vonalas a kibocsátási színkép. Ugyanezeket a meghatározott frekven
ciájú fénysugarakat a gázok el is nyelik a rajtuk áthaladó fényből. Ezek a fekete
elnyelési vonalak láthatóak például a Nap színképében.

Miből van a világ?
A nagyjából 10–10 m átmérőjű atom nem oszthatatlan, hanem atommagból
és az azt körülvevő elektronokból áll. Az atommag átmérője az atom átmérőjénél jóval kisebb: 10–14 m. Az atom szinte teljes tömege az atommagban
összpontosul, ami pozitív töltésű protonokból és hozzájuk erősen kapcsolódó neutronokból áll. A protonok száma, a rendszám határozza meg, hogy
milyen elem atomjáról van szó. Az atommag által az elektronokra kifejtett
elektromos vonzóerő az, ami a mag körül tartja az elektronokat. Az elektronok mozgási energiával rendelkeznek, ezért nem zuhannak az atommagba,
hasonlóan ahhoz, ahogyan a Föld körül keringő Hold sem esik le a Föld vonzó erejének hatására.
A legegyszerűbb elem a hidrogén. A hidrogénatom magjában egy proton
van, a mag körül egy elektron helyezkedik el. A következő atom a hélium, két
proton van a magjában két neutronnal, körülötte két elektron.
elektron
Az atommag körül elhelyezkedő elektronok többféle, jól meghatározott energiájú állapotban
lehetnek. Egy ilyen állapot energiája a mag és az elektron közötti
proton
elektromos kölcsönhatáshoz tartozó helyzeti és az elektron mozgási
neutron
energiájának az összege. A legkisebb
energiájú állapot neve alapállapot,
az ennél nagyobb energiájú további
állapotok a gerjesztett állapotok.
A hidrogénatom esetében az alapál- QQ A héliumatomot régen így ábrázolták.
Vajon miért tűnik elavultnak ez a kép?
lapot energiája –13,6 eV. A negatív
előjel arra utal, hogy ebben az állapotban az elektron kötött, nem hagyhatja
el az atommag környezetét. Ilyen nagyságú energiát kell közölni az elektronnal ahhoz, hogy eltávolítsuk az atomból.
Az eV, azaz elektronvolt az atomfizikában használatos energia-mértékegység,
nagyon kis energiát jelent.
1 eV = 1,6 · 10–19 J.

Az 1800-as évek második felében
elsősorban csillagász kutatók vizsgálták a Napból jövő fény színképét. Az ebben található elnyelési
vonalakból következtettek arra,
hogy a Nap külső rétegeiben egy
addig még nem azonosított elem
fordul elő. Mivel a Napban találták
meg, és a Nap görögül Héliosz,
ezért a hélium nevet kapta.
hidrogénatomra jellemző
nA= ∞
E = 0 legerősebb színképvonal a vákuumvörös,
nban
= 4 656 nm hullámhosszú
E = –0,85
eV
H-alfa-vonal.
n=3
–1,51 eV
A színképek vizsgálata isE =hozzájárult ahhoz, hogy a korábban oszthatatlannak gondolt atomok belső
szerkezetére fény derüljön.
n=2

E = –3,40 eV

n=∞

E=0

n=4

E = –0,85 eV

n=3

E = –1,51 eV

n=2

E = –3,40 eV

n=1

E = –13,6 eV

QQ H-atom elektronjának lehetséges
energiái

SZÁMOLJUK KI!
Feladat: Hány joule energia szükséges ahhoz, hogy 1 g hidrogénatomból minden tizediket ionizáljuk?
Megoldás: 1 g hidrogénatom pontosan 1 mol, azaz 6 · 1023 db atom.

n=1

E = –13,6 eV

Ha minden tizedik atomot ionizálunk, ez 6 · 1022 db-ot jelent. A szükséges
energia tehát: E = 13,6 · 1,6 · 10–19J · 6 · 1022 = 130,6 · 103 J, azaz nagyjából 130 kJ.
Ennyi energiát vesz fel az 1000 watt teljesítményű porszívó a hálózatból körülbelül 2 perc alatt.
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Miből van a világ?

SZÁMOLJUK KI!

A fény és az atomok kölcsönhatása

Feladat: Mekkora a vörös színű fény
fotonjának energiája?

Amikor az atomokat elektromágneses sugárzás éri, az elektromágneses hullám energiája csak meghatározott adagokban csökkenhet. Hasonló ez ahhoz,
ahogyan a lépcsőn felfelé haladó ember sem állhat meg páros lábon akármilyen magasan, csak a lépcsőfok magassága által meghatározott magasság többszöröseinél. A legkisebb energiaadag (energiakvantum) nagysága
az elektromágneses hullám frekvenciája és az ún. Planck-állandó szorzata:
E = hf, ahol a h Planck-állandó értéke: h = 6,626 · 10–34 Js. Az elektromágneses
sugárzások legkisebb egységét (kvantumát) fotonnak nevezzük.

Megoldás: A vörös színű fény
foton
jának energiáját megkapjuk, ha a frek
venciáját megszorozzuk a Planck-állandóval. Ez
utóbbit h betűvel szokás jelölni,
h = 6,626 · 10–34 Js, azaz nagyon kis
érték! A vörös fény frekvenciája
430 THz körüli.
ε = h · f = 6,626 · 10–34 J · s · 430 · 1012 Hz =
= 6,626 · 430 · 10–22 J = 2849 · 10–22 J =
= 2,85 · 10–19 J,
ami valamivel kevesebb mint 2 eV.

Hogyan világítanak az atomok?
Ha az érkező foton energiája éppen elegendő ahhoz, hogy azt felvéve egy
elektron nagyobb energiájú állapotba kerüljön, az atom elnyeli a fotont, az
atom gerjesztődik.

SZÁMOLJUK KI!

emisszió (kisugárzás)

Feladat: Számoljuk ki a hidrogénatom által elnyelt fotonok frekvenciáját, amikor az alapállapotú
hidrogénatom első gerjesztett állapotába kerül!
Megoldás: Az alapállapotú elektron
energiája –13,6 eV. Az első gerjesztett állapoté –3,4 eV, az elektron tehát –3,4 – (–13,6) = 10,2 eV energia
felvételével juthat az első gerjesztett állapotba.
A 10,2 eV-os foton frekvenciája:

ε 10,2 · 1,602 · 10–19 J
f= =
6,626 · 10–34 J · s
h

0,2 · 1,602 · 10–19 J
6,626 · 10–34 J · s

n=5
n=4
n=3
n=2
abszorpció
(elnyelődés)
n=1
QQ A fény elnyelése és kibocsátása során az elektron energiaállapota megváltozik

Ha az atom egy elektronja nagyobb energiájú állapotból alacsonyabb enerállapotba
kerül, az energiakülönbséggel megegyező energiájú foton
2,5 · 1015 Hzgiájú
= 2500
THz.
távozik az atomból.

2,5 · 1015 Hz = 2500 THz.
Az ilyen frekvenciájú elektromágneses hullámot (ez éppen ultraibolya fény) a hidrogénatomok elnyelik, miközben maguk gerjesztett
állapotba kerülnek.

Színképelemzés
A színképelemzés segítségével megállapítható, hogy a gáz milyen elemeket
tartalmaz. Ehhez a gáz elnyelési vagy kibocsátási spektrumában megjelenő
színképvonalakat kell megvizsgálni. A vonalak frekvenciájának ismeretében
megállapítható, hogy azok milyen elem atomjaitól származhatnak.

NE FELEDD!
A színkép megmutatja, hogy milyen frekvenciájú, azaz milyen színű összetevőkből áll a fény. A napfény folytonos
színképe sok különböző frekvenciájú összetevőből áll, amiből hiányoznak a Nap légkörében lévő forró gázok által
elnyelt frekvenciák. Az izzó gáz színképében csak a gáz összetevőire jellemző színképvonalak találhatóak meg. Pontosan ezeket a frekvenciákat nyeli el a gáz a rá eső fényből.
A foton energiáját a frekvencia és a Planck-állandó szorzata adja meg:
E = hf.
Az atom körüli elektronok nem lehetnek akármilyen energiájú állapotban, csak az atomra jellemző jól meghatározott
értékeket vehetik fel. A fény elnyelése során az atomok gerjesztődnek, amikor pedig alacsonyabb energiájú állapotba kerülnek, fényt bocsátanak ki.
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19. | Az atomok ujjlenyomata

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mit mutat meg a színkép?
2. Milyen az izzó hidrogéngáz színképe?
3. Hogyan lehet kiszámolni a foton energiáját?
4. Számold ki az 5000 THz frekvenciájú foton energiáját!
5. Mit tudsz az atommag körül levő elektronok energiájáról?
6. Mi történik az atommal, amikor fényt nyel el, vagy fényt bocsát ki?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Egy képzeletbeli atom elektronja a következő jól meghatározott energiájú
állapotokban lehet: –10 eV, –2 eV, –1 eV. Milyen hullámhosszú elektromágneses hullámokat sugározhat a képzeletbeli atom? Az elektromágneses
spektrum milyen tartományaiba esnek a kibocsátott sugárzás összetevőinek frekvenciái?
2. Tényleg oszthatatlan az atom?
3. Készíts egy rajzot vagy modellt az atomról! Gyűjts ismereteket, készíts előzetes tervet, azután építsd is meg az atommodelled! Mutasd be a többieknek és prezentációban ismertesd, hogy milyen szempontból hasonlít az
általad készített modell a valódi atomra. Az osztályban a modellek versenghetnek is, vagy rendezhettek belőlük kiállítást. Próbálj az interneten vagy
személyesen szakértővel, atomfizikussal, tanárral is beszélni, mutasd meg
neki az elképzelésedet!
4. Hogyan lehet színképelemzés segítségével megállapítani egy gázelegy
összetételét?
5. Tanulmányozd a fénykibocsátás és fényelnyelés folyamatát az interneten
talált interaktív szimuláció segítségével!
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20. | Fényforrások
„Felteszem tehát, hogy a fény […]
valami olyasmi, amit a fénylő
testek bocsátanak ki. […] esetleg
különböző méretű, elképzelhetetlenül kicsiny és gyors korpuszkulák (részecskék) sokaságának is
felfoghatjuk…”
(Sir Isaac Newton)

Fényforrásaink fényét többnyire az atomok és molekulák gerjesztett állapotból alapállapotba való visszatérése során keletkező fotonok adják.
A fáklyák és gyertyák után a modern kor fényforrása az izzó volt. Ennek körte
alakú búrája mögött egy árammal átjárt vékony vezeték – az izzószál – melegedett fel és világított. A villanykörte a világítás mellett hőt is termel. Az
infralámpákat azért fejlesztették ki, hogy a keltetőkben a tojásokat, csibéket,
vagy megfázás gyógyítása során az orrot és az arcot melegítsék.
A hagyományos izzóban az árammal átjárt izzószál atomjai az elektromos
áram hatására felgyorsuló elektronokkal ütközve kapnak energiát. Az izzószál felmelegszik, és az általa kibocsátott hőmérsékleti sugárzás egyre nagyobb része esik a látható tartományba, miközben jelentős része továbbra is
infravörös hullámként melegíti a környezetét, a lámpabúrát. A hagyományos
izzó rossz hatásfokú világítótest. Inkább melegít, mint világít.

Energiatakarékos fényforrások

QQ A kompakt fénycső, hagyományos
nevén neoncső gyakran használt
energiatakarékos fényforrás

QQ Izzószálas, CFL- és LED-égő

Az energiatakarékos izzóban általában higanygázzal töltött csövek vannak.
A csőre nagyfeszültséget kapcsolva az elektródából elektronok lépnek ki, melyek az elektromos tér hatására felgyorsulnak. Ütköznek a higanygáz atomjaival és gerjesztik azokat. A gerjesztett állapot rövid életű. Az energiaminimum
elvének megfelelően a higanyatomok elektronjai rövid idő alatt stabilabb, kisebb energiájú állapotot vesznek fel, közben ultraibolya fényt bocsátanak ki.
Ez gerjeszti az üvegcső foszfort tartalmazó bevonatát. A foszforatomok az
ultraibolya fény hatására látható fénnyel világítanak.
Az energiatakarékos (CFL) izzók egy kis idő után kezdenek csak teljes fén�nyel világítani, különösen feltűnő ez kis teljesítmény esetén. Élettartamuk jóval hosszabb, mint a hagyományos, izzószálas égőké.
A fényemittáló diódák (LED) a többi diódához és tranzisztorhoz hasonlóan
olyan félvezető anyagokból készülnek, mint a szilícium vagy a germánium.
A szilícium (és a germánium is) négy vegyértékelektronnal rendelkezik, ezért
szabályos kristályt hoz létre, amelyben egy szilíciumatomot négy szomszéd
vesz körbe. A szomszédok megosztoznak elektronjaikon, így stabil
elektronszerkezet alakul ki. Ha a
kötésben lévő elektronok közül valamelyik az átlagosnál nagyobb energiára tesz szert, elhagyhatja a kötést,
a kristályon belül szabaddá válik.
A tiszta félvezetőkben tehát már szobahőmérsékleten is van egy kevés delokalizált, mozgékony elektron, ezért
vezetik az áramot. A hőmérséklet
emelkedésével a mozgékony elektronok száma nő, a félvezetők jobban
vezetik az áramot, ellenállásuk csökken.
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20. | Fényforrások

A tiszta félvezetők vezetési tulajdonságait szennyezéssel (adalékolással) lehet
befolyásolni. Ha a szilíciumot olyan anyaggal szennyezik, amelynek atomjai
5 külső elektronnal rendelkeznek, n típusú félvezetőt kapnak. Az n típusú
félvezetők vezetőképessége megnő a szennyező anyag ötödik elektronja miatt,
ami részt vesz az áramvezetésben. Ilyen szennyező lehet például a foszfor.
A másik lehetőség, hogy a szennyező atomnak 3 külső elektronja van, ekkor p típusúnak nevezik a szennyezett félvezetőt. Ilyen szennyező anyag lehet
a bór. A p típusú félvezető vezetőképessége szintén megnő, mert a kötésből
hiányzó elektronok miatt a meglévő elektronok mozgékonysága növekszik.
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

P

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

n-típusú félvezető
QQ n típusú félvezető
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

B

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

ezető

Az n és p típusú félvezető rétegek találkozását
nevezik.
Si
Si
Si
Sip-n átmenetnek
Si
A p-n átmenet különleges vezetési
tulajdonságokkal
Si
Si
Si rendelkezik.
Si
Si A sok
mozgékony elektronnal rendelkező
n típusú félvezetőből elektronok jutSi
Si
Si
Si
B
nak át a p típusú félvezetőbe. Ezzel
a p-n átmenet közelében felborul a
Si
Si
Si
Si
Si
töltések egyensúlya, az átmenetben
elektromos feszültség alakul ki. Az
Si
Si az elektroSi
átmenet
nSitípusúSioldalán
mos potenciál magasabb lesz, mint a
p-típusú félvezető
p típusú oldalon. Ha a p-n átmenetet
tartalmazó eszközre – például diódára – olyan polaritású feszültséget
kapcsolnak, amilyen a már kialakult réteg polaritása, az eszköz nem
vezeti az áramot, ellenállása nagyon
nagy lesz. Ellenkező polaritás esetén
viszont elhanyagolható ellenállásúvá válik, és megindul az elektronok
áramlása az átmeneten keresztül.

Amíg csak hagyományos izzókat lehetett kapni a boltokban, egy lámpa fényerejét jól jellemezte a teljesítmény. A 60 wattos izzó biztosan
fényesebb volt, mint a 20 wattos.
Ma egy 5 wattot fogyasztó energiatakarékos fénycső nagyjából
ugyanannyi fényt ad, mint egy
25 W-os hagyományos izzó. Az
elektromos hálózatból felvett teljesítmény többé nem meghatározó a fényesség szempontjából.
Másrészt az, hogy a lámpa fényét
milyen világosnak látjuk, nemcsak
attól függ, hogy milyen teljesítménnyel világít, hanem attól is,
hogy milyen frekvenciájú, színű
összetevőket sugároz ki. Az emberi szem a zöld színű fényre a legérzékenyebb. A lámpa fényerejét
gyakran a fényáram nevű mennyiséggel jellemzik, aminek mértékegysége a lumen. Ez is olvasható a
boltokban a lámpa dobozán.

Az áramvezetés során a mozgékony
elektronok energiát vesznek fel, magasabb energiájú állapotba kerülnek.
p-típusú félvezető
QQ p típusú félvezető
Ez az állapot azonban nem stabil,
egy részük gyorsan elveszti a felvett
energiát, és bizonyos gondosan megtervezett p-n átmenetek esetén az anyag
fotonokat bocsát ki. A világító diódákat úgy tervezik, hogy a kibocsátott foton
frekvenciája a látható tartományba essen. Az ilyen dióda világít, ha megfelelő
nagyságú és polaritású feszültséget kapcsolnak rá.
Si

Si

Si

Si

Si

Az ilyen fényforrások élettartama az ember életével összemérhető, azonos
fényerősség mellett fogyasztásuk az energiatakarékos izzókénál is kedvezőbb.
A boltokban kapható LED-ek a tér egy szűkebb tartományába világítanak
erősebben.

A lézer
A természetes fényforrásokban az atomok általában rövid ideig tartó, szabálytalan fényimpulzusokat bocsátanak ki, amelyek segítségével nem lehet megfigyelni interferenciát. Speciális kísérleti elrendezésre vagy különleges megvilágításra van szükség ahhoz, hogy a fényhullámok találkozása miatt létrejövő
fényes és sötét pontok elrendezése időben tartós, megfigyelhető legyen. A fehér

QQ A lézerhárfán a megfelelő lézersugár
megszakításával lehet játszani
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Miből van a világ?

KÍSÉRLETEZZ!
A boltokban vagy interneten lehet
olyan erős lézermutatókat vásárolni,
melyek szemsérülést okozhatnak,
ezért óvatosan kísérletezzünk ezekkel. A lézermutató fényét megfelelően sűrű szövésű szövetdarabon
átvezetve különös mintázat vetíthető a falra. Ez interferenciajelenség.

KÍSÉRLETEZZ!
Figyeld meg, milyen interferenciamintázatot alakít ki az egyetlen
résen vagy kettős résen áthaladó
fény! A kísérletet bonyolult eszközök nélkül is elvégezheted számítógépen futtatott szimuláció segítségével. Például „Phet szimulációk” és
„wave interference” kulcsszavakra
keresve találhatsz ilyen szimuláció
kat az interneten. Vizsgáld meg,
hogyan függ az interferencia-kép a
rés(ek) méretétől!

fényt kettős résen átvezetve interferencia-mintázat figyelhető meg. A kísérlethez nagyon kis méretű – a fény
hullámhosszának tartományába eső
szélességű – és egymáshoz közeli rések szükségesek, amelyek ugyanolyan
fényhullámokat kibocsátó pontszerű
fényforrásként viselkednek.
A lézerfény kibocsátása során a ger- QQ Interferencia létrehozása két rés
segítségével
jesztett állapotba került atomok alacsonyabb energiájú állapotba való átmenete egyszerre és irányított módon
megy végbe. A lézerek a fényforrás kialakítása miatt csak alig széttartó fénysugarat bocsátanak ki, olyat, ami könnyen idéz elő interferenciát. Lézerfényt
gázlézerekkel és félvezető anyagokkal, diódákkal is létre lehet hozni.

KÍSÉRLETEZZ!
A lézerfény oldalról csak akkor
látszik, ha füstön, poros levegőn,
színezett vízen stb. halad keresztül. Ilyenkor a füst részecskéin szóródva jut a szemünkbe. Ez gyakori
látványelem koncerteken. Magyarországon az Omega együttes használt először lézershow-t.

Az általad elvégzett interferencia-kísérletről telefonon számolsz
be ismerősödnek. Milyen látvány
alapján állítod, hogy az interferencia valóban létrejött? Hogyan
mondod el neki a tapasztaltakat?

A HOLOGRAMOK (Olvasmány)
Tegyük fel, hogy az A pont és a B pont pontosan ugyanolyan fényhullámokat bocsát ki. Nemcsak a kibocsátott hullámok frekvenciája, de fázisa is
azonos, mintha a hullámokat keltő hullámforrások teljesen szinkronban,
együtt rezegnének. Ha a P pont egyenlő távol van A-tól és B-től, a találkozó fényhullámok erősítik egymást, hullámhegy hullámheggyel, hullámvölgy hullámvölggyel találkozik, az eredmény erősebb hullámzás, a P pont
fényes.
Ha viszont az A pont éppen egy fél hullámhossznyival a B pont mögött van, az A-ból érkező hullámoknak hosszabb utat kell megtenniük a
P ponthoz. Ekkor hullámhegyek és hullámvölgyek találkoznak. Az eredmény gyengébb hullámzás, az is lehet, hogy a hullámhegyek és -völgyek
éppen kioltják egymást. Ilyenkor a
P pont sötét, noha két fényforrás is
megvilágítja!
A P pont fényereje tehát attól függ,
hogyan helyezkedik el a két együtt
rezgő forrás a térben. Ez alapján lehet
az interferenciára képes lézerfénnyel
térbeli fényképeket készíteni.

QQ A háromdimenziós vetített hologramot akár körbe is lehet ülni

A hologram készítése során a lézerfényt két nyalábra választják szét. Az
egyik nyalábot közvetlenül vetítik rá
a fényérzékeny lemezre, a másik nyalábot előbb a tárgyra irányítják, majd
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onnan vetül rá a fényérzékeny lemezre, ahol a két nyaláb találkozik, és
interferencia-mintázatot hoz létre. Ez a mintázat rögzül a lemezen.
A 3 dimenziós kép megjelenítéséhez a filmet csak a közvetlenül érkező nyalábbal kell megvilágítani. Megfelelő
irányból nézve a filmen áthaladó fényt, a tárgy térbeli
képe jelenik meg.
A holográfiát Gábor Dénes, magyar származású fizikus
találta fel 1947-ben. A módszer a lézerek kifejlesztése
után terjedt el. A sokoldalú tudós és mérnök 1971-ben
QQ Gábor Dénes ezért a felfedezéséért kapott Nobel-díjat.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Honnan származik fényforrásaink fénye?

NE FELEDD!
Fényforrásaink fényét az atomok
alapállapotba kerülése során keletkező fotonok adják. Manapság
egyre többféle fényforrást használunk, például energiatakarékos
izzókat, LED-eket, lézert, izzószál
segítségével világító villanykörtét. A lézerfény könnyen hoz létre
interferenciát. A hologram rögzíti
a tárgy térbeli képét. A holográfia
felfedezéséért Gábor Dénes magyar származású fizikus Nobeldíjat kapott.

2. Ki alkotta meg a holográfiát?
3. Sorold fel, milyen fényforrásokat ismersz! Mondd el, miért és hogyan világítanak!
4. Milyen fényforrást használva, hogyan mutatnál be interferenciát? Mit kell
látnod ahhoz, hogy biztos legyél benne, az interferencia valóban létrejött?
5. Nézz utána, melyik fényforrás a leggazdaságosabb! (A legkevesebb fogyasztás mellett a legtöbb fényt adja, észszerűen hosszú időn át.)

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi az az Edison-foglalat? Nézz utána!
2. Egy energiatakarékos fénycső dobozán azt olvasod, hogy 1100 lumen a
fényereje és 30 W-ot fogyaszt. Egy kisebb fénycső 8 W fogyasztás mellett
350 lumen fényes. Melyik fényforrás gazdaságosabb?
3. Egy 5 W-os LED-izzó ugyanolyan fényerejű, mint egy 35 W-os normál izzó.
Ára azonban 1500 forint, szemben a hagyományos 100 W-os izzó 200 Ft-os
árával. A takarékos világítás érdekében a 100 W-os hagyományos izzót
3 LED-izzóra cseréled. Napi átlagos 2 óra világítás mellett hány évig kell a
LED-izzókat üzemeltetni ahhoz, hogy behozzák a vásárlás többletköltségét? (A villanyszámlát megnézve azt látod, hogy 150 kWh villamos energia
5300 forintba kerül.)
4. Magyarázd el, hogyan képes a hologram rögzíteni a tárgy térbeli képét!
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Miből van a világ?

21. | Fényképezőgép, fotocella, napelem
A XX. század során sok olyan fizikai elmélet született, ami lényeges
változást hozott a világról való
gondolkodásunkban. A nagyon
gyorsan mozgó dolgok, a végtelennek tűnően hatalmas univerzum vagy a nagyon apró atomi
világ vizsgálata rákényszerített
minket, hogy pontosítsuk a térről,
az időről, az anyag természetéről
korábban alkotott, érzékszerveink
tapasztalatain alapuló elképzeléseinket. A józan észnek gyakran
ellentmondani látszó modern
fizika életünk egyre több területét megváltoztatja. Ilyen például
a fényképezés.

A fényképezés alapelve
A fényképezőgép legfontosabb eleme az optika. Ez – a legegyszerűbb esetben
egyetlen domború lencse – vetíti a fénylő tárgy fordított állású kicsinyített
képét a lencsétől nagyjából fókusztávolságra elhelyezett ernyőre.

f
t

f
k

QQ A fényképezőgép működési elve

Ha ki akarod számolni, hogy hol keletkezik a lencse által alkotott kép, használhatod az alábbi (a valóságot jól megközelítő) összefüggést:
1 1 1
= + ,
f k t
ahol f a lencse fókusztávolsága, k a kép, t pedig a tárgy lencsétől mért távolsága. A képletet nézve láthatod, hogy ha a tárgy nagyon messze van a lencsétől,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
+
= + kicsi, tehát =
+ azaz a képazaz t nagy, akkor
nagyjából
egyenlő lesz= -val,
f k t
f k t
f k t
távolság nagyjából egyenlő lesz a fókusztávolsággal.

NÉZZ UTÁNA!
Lehet lencse nélküli „fényképezőgépet” is készíteni.
A lencse egy apró lyukkal helyettesíthető. Az eszköz neve
camera obscura, magyarul
lyukkamera (vagy szó szerint: sötétkamra). A kép egy
ilyen korai eszközt ábrázol.
Kartondoboz és pausz- vagy
sütőpapír segítségével készítsd el az eszköz kézi változatát! Kísérletezd ki, hogy
mekkora lyuk ad jó képet!

QQ Szobányi méretű lyukkamera egy régi metszeten
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A hagyományos fényképezőgépek esetében az ernyő egy megfelelő bevonatú
film, amelyik a megvilágítás hatására a film előhívása során megfeketedik.
Ezért előbb a tárgy negatív képe jelenik meg a filmen, amit a sötétkamrában
végzendő előhívás során stabilizálni, nagyítani és invertálni (megfordítani)
kell. A fénykép csak jóval az exponálás után válik láthatóvá. Nagy vívmány
volt a polaroid fényképezőgép, ami speciális film segítségével néhány perc
alatt készített papírképet. A kép a természetes fény hatására lassan jelent meg
a fényképezőgépből kikúszó filmen.
A digitális képrögzítés alapja a fényelektromos hatás. Ezt használják a fényérzékelő szenzorok, és ezen az elven működnek a napelemek is.

QQ A fényelektromos hatás

Mit jelent a fényelektromos hatás?
Ha elegendően nagy frekvenciájú fénnyel világítunk meg egy fémet, abból
elektronok lépnek ki. A kilépő elektronok segítségével áramot és feszültséget
lehet létrehozni.
A cink olyan fém, amiből könnyen kilépnek a fémes kötést létrehozó úgynevezett delokalizált elektronok. A közönséges lámpa fénye azonban nem elég
ahhoz, hogy a cinkből elektronokat szabadítson fel. Ehhez ultraibolya fényforrásra, kvarclámpára van szükség.

QQ Max Planck 1878-ban, húszéves
diákként

Elsőre azt gondolnánk, ha zseblámpával nem is, de nagyobb teljesítményű lámpával, erősebb megvilágítást
használva sikerülhet elektronokat kiszakítani a cinklemezből. Ilyet azonban nem tapasztaltak a fizikusok. Az,
hogy az elektronokat sikerül-e eltávolítani a fémből vagy sem, a megvilágító fény színétől, azaz a használt fény frekvenciájától függ. A
jelenséget fényelektromos hatásnak
nevezzük, magyarázatát Albert Einstein adta meg, Max Planck kvantumhipotézisének felhasználásával.

Egy müncheni fizikaprofesszor azzal a megjegyzéssel kommentálta
Planck érdeklődését az elméleti
fizika iránt, hogy „ebben a tudományágban már szinte mindent
felfedeztek, és már csak néhány
jelentéktelen lyukat kell betömni”. Ez egy olyan nézőpont volt,
amit abban az időben sok fizikus
képviselt. Planck szerény magatartást tanúsított: „Nem kergetem
azt a vágyat, hogy egy új világot
fedezzek fel, csupáncsak a fizikai
tudomány meglévő alapjait kívánom megérteni, talán még jobban
elmélyíteni.”
Azonban Planck 1900-ból származó kvantumhipotézise mégis egy
új világ felfedezését jelentette, ami
a radikálisan új kvantumfizika
alapjává vált, ezért tekintik 1900at a kvantumfizika születési évének.

A kvantumhipotézis
Elsőként a német fizikus, Max Planck vetette fel a hőmérsékleti sugárzás
spektrumának magyarázata során, hogy az elektromágneses mező energiája
kvantált, azaz minden adott hullámhosszon vagy frekvencián létezik egy legkisebb energiaadag, és a mező csak ennek többszörösét adhatja le vagy veheti
fel az adott frekvencián. A legkisebb energiaadag a foton, melynek energiája a
későbbiekben Max Planckról elnevezett Planck-állandó és az elektromágneses hullám frekvenciájának szorzata:
ε = h · f,
ahol a h Planck-állandó egy nagyon kis mennyiség: h = 6,626 · 10–34 Js.
Albert Einstein német fizikus 1921-ben kapott Nobel-díjat a fényelektromos
jelenség törvényszerűségeinek magyarázatáért. Általános és speciális relativitáselmélete alapvetően változtatta meg világképünket, a térrel és az idővel kapcsolatos gondolkodásunkat. Ő magyarázta meg a Brown-mozgást, a
folyadékokban és gázokban lebegő apró részecskék rendezetlen mozgását.
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Talán leghíresebb eredménye a tömeg és az energia kapcsolatát (egyenértékűségét) leíró egyenlete: E = mc2
Képzeld el, hogy a fénykvantumok,
a fotonok kavicsok. A kis energiájú
fotonnak apróbb, a nagyobb energiájú fotonnak nagyobb kavics
felel meg. Hiába szórunk a jégre
több kis kavicsot (ez felel meg az
erősebb megvilágításnak), az nem
törik be, elegendően nagy kavicsból (ez felel meg a nagyobb frekvenciájú fénynek) azonban akár
egy is elég lehet.
Valaki persze azt mondhatja, hogy
ez a hasonlat sántít, mert ha egyszerre teherautónyi kavicsot szórunk a jégre, akkor a jég beszakad.
Ebben igaza van, ezt a hasonlatot
is, meg a többi makroszkopikus
világból vett hasonlatot is jóindulatúan kell fogadnunk, hiszen a
kvantumvilág éppen azért annyira
különös számunkra, mert egyetlen
klasszikus fizikából vett példa sem
tudja maradéktalanul megértetni
velünk.

QQ CCD-k: A félvezető pixelek adatait gyors
elektronikus áramkörök dolgozzák fel és
alakítják digitális képjelekké

„Félig tudatosan, félig tudattalanul az a legfőbb cél lebegett a szemem előtt,
hogy ezt a személyünkön kívüli világot a lehetőségek keretén belül megértsem. A jelenben és a múltban élt hasonló beállítottságú emberek és ezek eredményei voltak az én elválhatatlan barátaim” – írta Einstein az önéletrajzában.
A fényelektromos hatás során a fém elnyeli a fotont, annak energiája a fém
egy elektronjának adódik át. Ha ez az energia elegendően nagy, akkor az
elektron elhagyja a fémet, de mozgási energiája nem lehet több, mint a foton
energiájának és a foton fémből való eltávolításához minimálisan szükséges
energiának (az úgynevezett kilépési munkának) a különbsége. A jelenséget a
fényelektromos egyenlet írja le:
Emozgási = h f – Wkilépési .
Az egyenlet megmagyarázza azt a tényt, hogy ha a megvilágító fény frekvenciája nem elég nagy, akkor nem jön létre fényelektromos hatás, akármilyen
erős, nagy intenzitású legyen is a megvilágítás! Ezer zseblámpa sem okoz
fényelektromos hatást, mert a fotonok energiája nem elég nagy az elektronnak a cinklemezből való kiütéséhez.

A digitális fényképezés
A digitális kamerákban a film helyén fényérzékeny félvezető anyagból készült eszköz, CCD (Charge-coupled Device, azaz töltéscsatolt eszköz) helyezkedik el, amely sorokban és oszlopokban elhelyezett pixelekből áll. Egy
pixel a digitális fénykép egy képpontjának felel meg. A 8 megapixeles kamera képe közel 8 millió pixelből, képpontból áll. A pixelekre eső fény hatására az atommagok körüli elektronok egy része nagyobb energiájú állapotba
kerül és mozgékonnyá válik. Az erősebb megvilágítás több elektront szabadít
fel a fényelektromos hatáshoz hasonlóan. A keletkező elektronok azonban
nem repülnek el, hanem összegyűlnek a pixelek félvezető anyagú felületén.
A szomszédos pixelek között szigetelősávok vannak. A pixeleken keletkező töltések nagyságát egy ügyes elektronika rendkívül gyorsan kiolvassa, és a jeleket
számokat ábrázoló digitális jellé alakítja. Az ennek megfelelő feszültségimpulzusokat elektrosztatikus töltésekké alakítva jegyzik meg a memória-áramkörök.
A digitális fényképezés megváltoztatta a fényképezési szokásokat. A rosszul
sikerült felvétel azonnal törölhető, a képek képfeldolgozó programokkal tovább alakíthatóak.

A fény érzékelésére régen fotocellát használtak. Sokan a mai fényérzékelő eszközöket is így nevezik, de a manapság használatos félvezető
eszközök neve nem ez, hanem napelem, fotodióda, fototranzisztor,
fotoellenállás stb.
Régen, a hagyományos elektroncsöves kivitel működése során a nagy
felületű katódból a megvilágítás hatására kilépő elektronok az eszköz
középső részén futó anódszálra jutottak. Megfelelő áramkörbe kapcsolva a fotocella áramforrásként szolgált, illetve az anódra jutó elektronok segítségével kondenzátor feltöltésére is alkalmas volt. Mára a
félvezető eszközök teljesen kiszorították a fotocellákat, mert a mai eszközeink ezerszer–tízezerszer nagyobb áramokat képesek szolgáltatni,
mint a régi fotocellák.

vákuumozott üvegbúra
anód

katód
fotocella
áramköri jele

QQ Fotocella és áramköri jele
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QQ Napelemtáblák

Hasonló jelenség játszódik le a napelemekben is. A napelemre érkező fény
hatására a napelem félvezető anyagában elektronok válnak mozgékonnyá.
Ezek segítségével a napelem áramforrásként használható és elektromos energiát szolgáltat.

A RÉSZECSKE-HULLÁM KETTŐSSÉG (Olvasmány)
Newton korában a fizikusok egy része azt gondolta, hogy a fény apró, tömeggel rendelkező részecskék, korposzkulák árama, hiszen hasonlóan verődik vissza a sima felületről, mint a labdák a falról. Másik részük szerint
viszont a világot kitöltő, láthatatlan, nagyon finom anyag, az éter rezgése.
Ennek különböző gyorsaságú rezgései hasonló módon kelthetik bennünk
a színek látványát, ahogyan a különböző frekvenciájú levegőrezgések
a különböző magasságú hangokat. A fizikusok sokáig vitatkoztak erről,
nem tudták eldönteni, hogy a fény részecske-e vagy hullám.
Ez a vita a XX. század elején dőlt el, és igen érdekes megállapítással végződött. A fény, ugyanúgy mint az összes többi elektromágneses hullám,
egyszerre mutat részecske- és hullámtulajdonságot. Bizonyos esetekben
úgy tudjuk könnyebben leírni az egyes jelenségeket, hogy a fényt részecskékből, fotonokból álló részecskeseregnek tekintjük, máskor viszont a
hullámkép könnyíti meg a jelenség leírását. Azonban nem arról van szó,
hogy a fény egyszer részecske, egyszer meg hullám. Hasonló ez, mint a
vezetéknév és a keresztnév: a személy ugyanaz (ez a fény vagy általánosabban ezek az elektromágneses hullámok), akit bizonyos esetekben inkább
a vezetéknevén (mondjuk részecskének) szólítunk, máskor meg a keresztnevén (mondjuk hullámnak). Ez a hasonlat is sántít, de hát a XX. század új fizikája olyan, amit makroszkopikus tapasztalataink alapján mélyen megérteni nem tudunk, de a felfedezett törvényeket tudjuk használni,
a jelenségeket pedig modern eszközeinkben nap mint nap alkalmazzuk.
1899-ben Pjotr Lebegyev orosz fizikusnak kísérletileg sikerült bebizonyítania, hogy a fény nyomást fejt ki azokra a testekre, melyeket fénnyel világítunk meg. Ezt a hatást fénynyomásnak nevezzük. A fénynyomás nagyon
kicsi, ezért nehezen kimutatható. Lebegyev torziós szálra függesztett egy
olyan fémlemezt, melynek egyik oldala fényes, a másik pedig fekete volt.
Mérőberendezését légüres térbe helyezte, és megvilágította. A fényes oldalról visszaverődő fény kétszer akkora erőt fejtett ki, mint az ugyanolyan
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fény, ami a sötét oldalon nyelődött el. Mindez a fémlemez elfordulását
okozta.
A fénynyomást úgy magyarázhatjuk meg, hogy a lemezbe csapódó fotonok erőt fejtenek ki a lemezre. A fényes oldalról visszapattannak a fotonok, a sötét oldalon elnyelődnek. Ezt úgy értelmezhetjük,
hogy a fotonoknak lendületük van, és a visszaverődő fény esetén a fotonok lendületváltozása kétszeres az elnyelődő fotonokhoz képest.
A fekete felületen megmérhetjük az elnyelődést is, ami a fény energiájának felel meg. A mérések alapján a fény nyomása és az energiája
egyenesen arányos. A lendület mértékegysége kgm/s, míg az energiáé
J = kgm2/s2. A kettő közötti arányossági tényezőnek sebesség mértékkgm2
m
s2
egységűnek kell lenni, mivel
= . Ez a sebesség nem lehet más,
s
m
QQ Lebegyev mérési összeállításának
s
vázlata
mint a c fénysebesség. Tehát feltételezhetjük, hogy a foton lendülete (imε
hf
pulzusa, amit most p-vel jelölünk) p =
= , és ezt a mérések messzec
c
menően igazolják.
Lebegyev mérésekor a foton fogalma még nem volt ismert. Viszont
ugyanez a fénynyomás kikövetkeztethető az elektromágnesség alapegyenleteiből, a Maxwell-egyenletekből, amit Lebegyev ismert. Mérése 20%-os pon
tossággal megegyezett az elméletileg várható értékkel, ami a több mint 100 éve végrehajtott méréskor nagyon jó
eredménynek számított. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a c fénysebesség, a λ hullámhossz és az f frekvencia között a c = hf kapcsolat
h
áll fenn, akkor a fénynyomást ilyen alakban is megadhatjuk: p = .
λ
Kísérletekkel jól bizonyítható, hogy a fény, az elektromágneses
hullámok nemcsak energiát hordoznak, hanem lendületet is. Így
például egy felületre (mondjuk egy fényes vitorlára) eső fény erőt
(erőlökést) fejt ki a felületre a fény lendületváltozása miatt. A Nap
fényét használva fényvitorlázik például az IKAROS űrszonda 2010 óta.
A mérésekkel teljesen egyezik a
foton lendületének fenti képlete.
Egy foton lendülete igen kis értékű,
mert a tört nevezőjében lévő Planckállandó igen kicsi.
Louis de Broglie 1924-es doktori
dolgozatában javasolta azt, hogy a
foton lendületét kifejező egyenletet
alkalmazzuk elektronokra is. Úgy
vélte, hogy ha a fény fotonjainak lendülete van, vagyis a fény nemcsak
hullám-, hanem részecsketulajdonságú is, akkor az elemi részecskéknek is lehet hullámtulajdonsága.
A természet szimmetriája alapján
gondolta úgy, hogy a részecskehullámok hullámhosszát a foton lendületére megismert képletből lehet
kiszámolni. Egy részecske lendülete
p = mv alakban adható meg, ahol
QQ Az IKAROS űrszonda útjáról készült fantáziakép
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m a részecske tömege, v pedig a sebessége. Az így meghatározott hullámh
h
hossz: λ = =
, amit azóta de Broglie-hullámhossznak nevezünk.
p
mv
Kezdetben senki nem akarta elfogadni de Broglie feltevését, azonban
hamarosan (1927-ben) kísérletileg igazolták a feltevést, és így de Broglie
1929-ben Nobel-díjat kapott. Ma már nemcsak elektronoknál, hanem sok
más részecske esetében is kimutatták a hullámtulajdonságú viselkedést
(például neutronoknál, protonoknál, összetettebb molekuláknál is).

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi történik a fényelektromos hatás során?
2. Mi történik a megvilágítás hatására a fényképezőgépek, napelemek félvezetőből készült áramköreiben?
3. Mi a fény?
4. Mit jelent a részecske-hullám kettősség?
5. Írd fel a fényelektromos egyenletet, majd mondd el szavakban is!
6. Mekkora lenne a 85 kg tömegű ember hullámhossza, ha 6 m/s sebességgel
szaladna?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Egy cinklemezt 12 eV energiájú fotonokkal megvilágítva, mekkora a kilépő
elektronok legnagyobb mozgási energiája? A kilépési munka értékét keresd meg a Négyjegyű függvénytáblázatok megfelelő táblázatában.
2. Mennyinek kellene lennie a kilépési munkának egy olyan képzeletbeli fém
esetében, amelyikből már a látható fény is képes lenne fotoelektronokat
kiszakítani?
3. Hogyan működik a digitális fényképezőgép? Mi az a CCD?
4. Vajon mi a mobiltelefonokban található fényszenzorok működésének fizikai alapja?
5. Hogyan fogalmazta meg Planck a róla elnevezett hipotézist?
6. Ismertesd Albert Einstein legfontosabb tudományos eredményeit!

QQ Louis de Broglie

NE FELEDD!
A fényelektromos hatás során a
fém elnyeli a fotont, annak teljes
energiája a fém egy elektronjának
adódik át. Ha ez az energia elegendően nagy, akkor az elektron
elhagyja a fémet.
Félvezetőkben az atommagok
körüli elektronok egy része az
anyagot ért fény hatására nagyobb energiájú állapotba jut és
mozgékonnyá válik. Ezen alapul
a digitális fényképezőgépek és a
napelemek működése.
A fény részecske- és hullámtulajdonságokat is mutat, a részecskék
pedig hullámtulajdonságokkal is
rendelkeznek.
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22. | Az anyag felépítése
A tudományos megismerés egymásnak gyakran ellentmondó
elképzelések versengésével halad előre. Az ókorban a tudós
Arisztotelész azt gondolta, hogy
az anyag vég nélkül osztható.
Démokritosz elképzelése szerint
ellenben tovább már nem osztható építőkövekből, atomokból
áll (atomosz görögül „oszthatatlan”-t jelent). Az atomok létét sok
tény látszott alátámasztani, egészen addig, amíg fény nem derült
azok szerkezetére… Kinek adnál
igazat ma?

Azt, hogy az anyag tovább nem osztható építőkövekből áll, először Démokritosz vetette fel Krisztus születése előtt 500 körül. Az 1800-as évek elején
ugyanezt tételezte fel John Dalton, amikor kémiai reakciókat vizsgált. Úgy
képzelte, hogy az atomok parányi gömbök, amiből kampók állnak ki.

Thomson atommodellje
1897-ben J. J. Thomson katódsugárcsővel végzett kísérleteket. Nagyon erős
elektromos mezővel sugárzást keltett különféle fémekből. A sugárzásról kimutatta, hogy az kis tömegű, erősen negatív töltésű részecskékből áll, melyeket elektronoknak neveztek el.

katód

anódok

a katódsugár
eltérült
negatív töltésű

pozitív töltésű

QQ Thomson katódsugárcsöve

Bármilyen fémet használt, ugyanolyan tulajdonságú részecskék kilépését figyelte meg. Ebből arra következtetett, hogy az elektron az anyag egyik építőköve. Mivel az anyagok elektromosan semlegesek, kell lennie egy másik,
pozitív töltésű építőkőnek is. Mivel azonban pozitív töltésű részecske kilépését nem figyelte meg, azt feltételezte, hogy az atom nagyobb tömegű, pozitív
anyaga folytonosan oszlik el, és ebben ülnek az elektronok. A Thomson-féle
atommodellt egy dinnyéhez vagy egy mazsolás kalácshoz hasonlóan lehet
elképzelni.

Az atommag
QQ A Thomson-féle atommodell, 1904

1896-ban Henri Becquerel (ejtsd: bekerel) fedezte fel a radioaktív sugárzást,
melynek egyik összetevője, az úgynevezett alfa-sugárzás nagy tömegű és pozitív töltésű részecskék áramának bizonyult. Nem tudták, mik ezek a részecskék, valahogyan nevezni kellett őket, így született az alfa-sugárzás elnevezés.
Később kiderült, hogy az alfa-részecskék valójában héliumatommagok.
Ernest Rutherford (ő adta az alfa-, béta- és gamma-sugárzások nevét) vékony aranyfóliát bombázott nagy energiájú alfa-részecskékkel, és azt várta,
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hogy a nehéz alfa-részecskék lényeges irányváltozás nélkül haladnak
majd át a Thomson-féle atom egyenletesen eloszló anyagán.

atommag

Ez általában így is történt, az alfarészecskék kis hányada azonban lényegében visszapattant a fémfóliáról.
1911-ben az alfa-részecskékkel végzett kísérletek alapján Rutherford
arra következtetett, hogy az atomok
tömege az igen kicsi atommagokban
koncentrálódik. Számításai szerint a
nagyjából 10–10 m átmérőjű atomok
QQ Ernest Rutherford Új-Zélandon született, majdnem teljes tömege egy nagyon
életének legnagyobb részében
kis térrészben összpontosul, ez az
a cambridge-i egyetemen tanított.
atom pozitív töltésű magja, mely kö1908-ban kémiai Nobel-díjat kapott
rül keringenek a negatív töltésű elektronok. Az alfa-részecskék akkor pattannak vissza a fóliáról, ha a velük azonos
előjelű töltéssel rendelkező, és még náluk is jóval nehezebb atommagot találják el. Rutherford híres méréséről kémiaórán már tanultunk 9. osztályban.

elektronfelhő
QQ Az atom és az atommag.
A nagy tömegű atommag
a valóságban mindössze az atom
százezred része

Rutherford kísérletei feltárták az atommag létezését, arról azonban nem adtak információt, hogy az elektronok hogyan helyezkednek el az atommag körül. Kézenfekvő volt a gondolat, hogy az elektronok a Coulomb-erő hatására
ahhoz hasonlóan keringenek az atommag körül, ahogyan a gravitációs vonzás miatt a Hold kering a Föld körül. Az elektromágnesség törvényei szerint
azonban a körpályán mozgó és ezért állandóan gyorsuló (centripetális gyorsulással rendelkező) elektronoknak parányi antennaként elektromágneses
sugárzást kellene kibocsátaniuk, aminek révén folyamatosan veszítenének
energiájukból. Az ilyen atom tehát nem létezhetne tartósan. A Rutherfordféle atommodell nem tudta megmagyarázni az izzó gőzök vonalas színképét,
már a legegyszerűbb atom, a hidrogén színképvonalainak kialakulását sem.
A hidrogéngázzal töltött kisülési csőben keletkező fény színképét vizsgálva
abban négy, a látható fény tartományába eső színképvonalat azonosítottak,
melyeknek pontosan megmérték a frekvenciáját. Ilyen sugárzást az atommag
körül keringő elektron nem bocsáthatott ki.
Több okból is sejtették a kutatók, hogy az atommagban kell lennie elektromosan semleges részecskének is. Az atommagok minden vizsgált elem esetében
nehezebbnek bizonyultak a bennük levő protonok tömegénél, másrészt nehéz volt elképzelni, hogy az egymást taszító protonok hogyan képesek együtt
maradni az atommagban. 1932-ben James Chadwick (ejtsd: csedvik) alfarészecskékkel bombázott berilliumfóliát, és elsőként sikerült megfigyelnie azt,
amikor az anyagból elektromosan semleges részecskék, neutronok lépnek ki.

A Bohr-modell
Niels Bohr dán fizikus 1913-ban kiegészítette Rutherford modelljét azzal a
feltétellel, hogy az atom körül az elektronok csak bizonyos, jól meghatározott sugarú körpályákon keringhetnek, és ezeken a körpályákon keringve
nem sugároznak. A kiválasztott pályák mindegyikéhez egy jól meghatározott
energia tartozik, az adott pályán lévő elektron energiája. Amikor az elektron
egy nagyobb energiájú pályára kerül, akkor az atom fényt nyel el, amikor egy
kisebb energiájú pályára, akkor fényt bocsát ki.
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Bohr megadta a lehetséges körpályák sugarát és a hozzájuk tartozó energiaértékeket is. A Bohr-modell nagyon jól leírta a hidrogénatom mérések során megismert színképét, és sikeresen lehetett használni más, hidrogénszerű
atomok, ionok színképének magyarázatában is. Az atommodellekről kilencedikben kémiaórákon már tanultunk, most ezeket az ismereteinket próbáljuk
elmélyíteni.

A kvantummechanikai atommodell

QQ Niels Bohr dán fizikus,
az atomszerkezet és a
kvantumfizika területén
dolgozott. 1922-ben kapott
Nobel-díjat

A Bohr-modell azonban önkényes feltevéseken alapult. Miért nem sugároznak a feltételezett körpályákon mozgó elektronok? A XX. század elején olyan
új fizikai elmélet született, ami Niels Bohr különös feltevéseire is magyarázatot adott, és az atomok szerkezetének jobb megértését eredményezte. Ez az
elmélet a kvantummechanika volt, ami lényegesen új szemlélet kialakulásához vezetett. A megelőző évszázadokban az anyagot alkotó apró részecskéket
leginkább kis testeknek képzelték, amiknek alakja, tömege, sebessége – tehát
lendülete is – van. Ezt tükrözi a részecske elnevezés is. A kvantummechanikai atommodellben a részecskéket nem a helyükkel és sebességükkel jellemzik, hanem az állapotfüggvényükkel. Az állapotfüggvényből a részecskék helyét és lendületét csak bizonyos körülmények között és csak bizonyos
valószínűséggel lehet meghatározni. Az állapotfüggvény abszolút értékének
négyzete a tér egy pontjában megadja azt, hogy milyen valószínűséggel található az elektron az adott pont kis környezetében.
A kvantummechanikai számítások során természetesen adódott, hogy az
elektron az atom körül csak jól meghatározott állapotokban (sajátállapotok)
lehet, és ezekhez jól meghatározott energiák (sajátenergia) tartoznak. A fizikusok – először a hidrogénatom esetében – kiszámolták az atommag körül
lévő elektronok állapotfüggvényeit, és azt, hogy milyen valószínűséggel találhatók az elektronok az atommag körüli tér egyes pontjaiban.

QQ Elektronállapotok szemléletes
ábrázolása. Ahol erőteljesebb a fény,
ott nagyobb valószínűséggel található
az elektron.
A kép a H-atom elektronjának egyik
magasan gerjesztett állapotát ábrázolja
(az n = 5 főkvantumszámhoz tartozót)

u
2/3
d
–1/3

d
–1/3
d
–1/3

neutron

u
2/3

u
2/3

proton

QQ A proton és a neutron felépítése
a standard modellben

Az eredmények birtokában egyre kevésbé tűnt helyesnek az atom körül lévő
elektront parányi részecskének elgondolni. Hogyan lehet egy részecske bizonyos valószínűséggel mindenütt az atommag körül, ráadásul a tér – az ábra
által világossal jelzett – egymástól elkülönülő tartományaiban?

A standard modell
A proton, az elektron és a neutron felfedezése csak a kezdet volt a sorban. Egyre több, egyre különlegesebb részecskét fedeztek fel a szóráskísérletek és az
atomok ütközéseinek megfigyelése során. Ilyen részecske a nagyon kis tömegű
semleges részecske, a neutrínó, az elektronnal egyforma tömegű, de pozitív
töltésű pozitron, az elektron töltésével megegyező töltésű, de jóval nagyobb
tömegű müon. A szaporodó kísérleti eredmények alapján alkották meg a részecskéket és a köztük levő kölcsönhatásokat leíró standard modellt.
A standard modell szerint a protonok és a neutronok is összetettek, úgynevezett kvarkokból épülnek fel. A természetben hatféle kvark létezik, melyek
elektromos töltése az elektron töltésénél is kisebb. Egy protont és egy neutront
három-három kvark alkot. Az elektron töltésének nagyságát e-vel jelölve (ezt
nevezzük elemi töltésnek) a proton két +(2/3)e elektromos töltésű „up” kvarkot
és egy –(1/3)e töltésű „down” kvarkot tartalmaz, amelyek szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A neutron két „down” és egy „up” kvarkból áll.
A standard modellben a természetben fellelhető alapvető kölcsönhatásokat is
részecskék közvetítik.
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A világegyetemben négy alapvető kölcsönhatás van, ezek az erős, a gyenge, az elektromágneses és a gravitációs kölcsönhatás. Közülük a gravitációs
kölcsönhatás a leggyengébb, de ennek a hatótávolsága a legnagyobb, gyakorlatilag végtelen. Az elektromágneses kölcsönhatás is hasonlóan nagy hatótávolságú, de sokszorta erősebb, mint a gravitációs. A gyenge és erős (vagy
nukleáris) kölcsönhatások nagyon rövid hatótávolságúak, gyakorlatilag az
atommagokon belül lépnek fel. Az elmélet szerint az alapvető kölcsönhatások a megfelelő, a kölcsönhatást közvetítő részecskék kicserélésével értelmezhetőek. Az elektromágneses kölcsönhatás közvetítő részecskéi a fotonok,
az erős kölcsönhatásé a gluonok, a gravitációs kölcsönhatásé a gravitonok.
Jelenleg is, a közeljövőben is nagy erőfeszítéseket tesznek a kísérleti fizikusok, hogy megtalálják a gravitont. 2015-ben a LIGO gravitációs hullámokat
megfigyelő obszervatórium mindkét detektora gravitációs hullámokat észlelt.
Azóta többször megismétlődött a gravitációs hullámok észlelése, melyeket fekete lyukak összeolvadása vált ki, de megfigyeltek már fekete lyuk és neutroncsillag „bespirálozását” is. A kutatásban részt vesz több tucat amerikai és
európai kutatócsoport mellett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
és a debreceni MTA Atommagkutató Intézet összefogásában működő Eötvös
Gravity Research Group (EGRG), valamint a Szegedi Tudományegyetem
LSC csoportja és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont. 2017-ben Rainer
Weiss, Barry C. Barish és Kip S. Thorne, a LIGO/Virgo együttműködés
vezetői a gravitációs hullámok kutatásában nyújtott munkájukért elnyerték a
fizikai Nobel-díjat.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Milyen alkotórészekből állnak az atomok és a molekulák? Milyen elemi részecskéket ismersz?
2. Hogyan képzelte el Thomson az anyag felépítését?
3. Miért nevezik a Rutherford által megalkotott atommodellt Naprendszermodellnek?
4. A hely és a sebesség helyett hogyan írja le a mikrorészecskéket a kvantummechanika?
5. Miért gondolta Rutherford, hogy a pozitív töltésű, nehéz mag az atomhoz
képest igen kis méretű?

NE FELEDD!
A molekuláris anyag építőkövei
az atomok. Az atomokról alkotott képünk lépésről lépésre vált
egyre pontosabbá. Az elektronok
felfedezése után megalkotott
Thomson-féle atommodellt az
atommag felfedezése és a Rutherford-féle atommodell megalkotása követte, amit Niels Bohr
tökéletesített a róla elnevezett
posztulátumok alkalmazásával.
Az atom szerkezetének pontos leírását a kvantummechanika szolgáltatta. Az anyag kutatása végül
elvezetett az elemi részecskéket
és a köztük lévő kölcsönhatásokat
egyaránt leíró elmélethez, amit
standard modellnek nevezünk.
Az egyre kifinomultabb atommodellek segítségével egyre jobban
sikerült megmagyarázni a vizsgált
színképek elemzése és a szóráskísérletek során tapasztaltakat.
A kvantummechanikában a részecskéket nem a helyük és a
sebességük, hanem az állapotfüggvény segítségével írják le.
Az állapotfüggvény abszolút értékének négyzete a tér egy bizonyos pontjában megadja azt,
hogy milyen valószínűséggel található a részecske az adott pont
kis környezetében.

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Az interneten találhatsz kisalkalmazásokat és szimulációkat (atomic orbitals simulation, atomic orbitals
applet), amelyek egy atom elektronállapotainak képét
(az elektronok megtalálási valószínűségét) állítják elő.
Az elektronállapotokat a kvantumszámok határozzák
meg, a két legfontosabbat n-nel (főkvantumszám) és
l-lel (mellékkvantumszám) jelölik. Az n és l növelésével
egyre bonyolultabb, nagyobb energiájú elektronállapotokat állíthatsz elő. Rajzolj le néhányat! Mi jellemzi az
l = 0 állapotokat?
2. Miért gondolta Thomson, hogy az anyag pozitív töltésű
része folytonosan oszlik el a térben? Hogyan képzelhették el az atomokat akkor, amikor még csak az elektront
és a protont ismerték?

3. Nézz utána, hogy a standard modellben hány elemi
részecske szerepel, és ezekből hogyan épül fel a többi
részecske!
4. Mekkora az állapotfüggvény értéke a tér egy olyan
pontjában, ahol a részecske nem tartózkodhat?
5. Milyen kvarkok alkotják a standard modellben a protonokat és neutronokat?
6. A közelmúlt egyik legjelentősebb kutatási eredménye
a standard modell által feltételezett Higgs-bozon nevű
részecske létezésének kísérleti alátámasztása. Nézz utána, hol és hogyan történt ez a felfedezés!
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23. | Rózsaszínű arany
„Ha feltesszük azt a kérdést, hogy
melyiket nevezzük hasznos kutatási témának: a félvezető-kutatást
vagy a kozmosz görbületére vonatkozó elméleti megfontolásokat, akkor mindenki egyértelműen
azt válaszolja, hogy az előbbiek a
hasznosak. Meg is indokolhatjuk,
mondjuk azzal, hogy a félvezetők felhasználásával olcsó rádió
vevőkészülék gyártható. És miért
hasznos a rádiókészülék? Többek
között azért, mert izgalmasan érdekes előadást hallgathatunk a
kozmosz felépítéséről, annak görbületi viszonyairól.”
(Simonyi Károly:
A fizika kultúrtörténete)

Az, hogy egy anyag milyen színű, attól függ, milyen frekvenciájú fényt nyel
el. Ez pedig általában attól függ, hogy az elektronok milyen energiájú állapotokat vehetnek fel.

Energiasávok kialakulása
A szilárd anyagokban az atomokat valamilyen kötés (ionos, kovalens vagy
fémes kötés) tartja össze, ahogy ezt
kémiából régebben tanultuk. A kötés kialakulásában olyan elektronok
játszanak szerepet, amelyek egyszerre
több atomhoz is tartoznak. A fémeken belül az elektronok egy része nem
marad szorosan egy atom mellett, hanem az egész kristályon belül mozoghat. Ezek a delokalizált elektronok.
A delokalizált elektronok nagyon
sok lehetséges energiaállapotba ke- QQ A fémek szerkezetének szemléletes
ábrája. A rózsaszín pontok
rülhetnek. Egy atomi energiaállaa delokalizált elektronok
pot annyi közeli állapotra hasad fel,
ahány atom van a kristályban. A felhasadás a Pauli-elv miatt következik
be, ami azt mondja ki, hogy egy helyen egy kvantumállapotban csak egy
elektron lehet. A szilárd testeket alkotó atomok legkülső elektronjai alkotnak egységes kvantumrendszert, ezért ott következik be a felhasadás. A legmélyebben kötött atomi elektronok között nincs kölcsönhatás, ezért azok
energiasávjai nem hasadnak fel. Az egymástól csak kissé eltérő energiájú
állapotok energiasávokat alkotnak.

3p

3p
3p

átfedés

3s

3s
3s
egy atom

négy atom egymás
közelében

nagyszámú atom
egymás közelében

QQ Az atomi energiaállapotok felhasadásának és az energiasávok létrejöttének
szemléltetése

A fizikusok gyors számítógépeken
végzett modellszámolásai megadják
a lehetséges energiaállapotok rendszerét, ez dönti el, milyen színű az
adott anyag.
A 87. oldali ábra az aranyon belüli
delokalizált elektronok két – egymást
átfedő – energiasávjának szerkezetét
mutatja. A függőleges tengelyen az
elek
tronok energiáját ábrázoltuk, a
vízszintes tengelyről pedig leolvasható, hány lehetséges energiaállapot
van egy választott energia közelében.
Az energiaállapotok két sávot alkotnak, a 4s és a 3d jelűt. Az ábráról
látható, hogy a 3d energiatartomány
közepéről választott energia körül
sok lehetséges energiaállapot van
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(magasabb dombot látunk vízszintes irányban), a 4s energiatartományban a
Fermi-energia közelében kevesebb (laposabb dombot látunk vízszintes irányban). Ez az ábrázolási mód ahhoz hasonló, ahogyan az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es,
5-ös osztályzatot kapó diákok számát ábrázolhatnánk oszlopdiagram segítségével. Az arany esetében az elektronok nem töltik be teljesen a rendelkezésre
álló energiaállapotokat.
Amikor az arany elnyeli a rá eső fény egy részét, az elektronok a fotonok
energiáját felvéve kerülnek nagyobb energiájú állapotba, az ábrán a nyíl
által jelzett módon változik meg a helyük. Mivel állapotuk nem stabil,
az energiaminimum elvét követve kisvártatva maguktól visszatérnek egy
rendelkezésre álló, kisebb energiájú állapotba, miközben a két állapot energiájának különbségével egyenlő energiájú foton, azaz az energiaállapotok
különbségének megfelelő színű fény keletkezik.

Nanotechnológia
A fizika és az anyagtudományok egyik legfiatalabb ága a nanofizika, és az
ennek eredményeit felhasználó technológia. A nanotechnológia alkalmazása
során a tudósok különleges részecskéket és más, néhány 100 nm vagy annál
is kisebb méretű szerkezeteket hoznak létre. A térfogatukhoz képest általában nagy felületű nanocsövek, nanogömbök, nanorétegek méreteit és el
rendeződését nagy pontossággal ala
kítják ki, néha az egyes atomok helyzetét is pontosan beállítják. A nanotechnológia segítségével különleges
tulajdonságú, például nagyon erős
vagy különleges színű anyagok hozhatók létre, amelyek viselkedését a kvan
tumfizika segítségével lehet leírni.
Néhány évtizede figyeltek fel a tudósok a nanorészecskék különleges
tulajdonságaira. A kísérletek során
a nagyjából 100 nm átmérőjű szilíciumgömbökre nagyon vékony
aranyréteget vittek fel. Az így létrejött arany nanogömböket tartalmazó oldat színe erősen függött attól,
hogy hány nanométeres volt a felvitt
aranyréteg.

4s sáv
optikai
gerjesztés
EF: Fermi-szint

3d sáv
lehetséges energiaállapotok száma

QQ Fémek esetén az elektronok
az energiasávokat a Fermi-nívóig,
egy jól meghatározott szintig töltik be.
Fény hatására alacsonyabb energiáról
magasabb energiájú sávba juthatnak
elektronok, melyek onnan visszaugorva
fotonokat sugároznak ki

QQ Különböző színű aranykolloid-oldatok
20 nm

10 nm

7 nm
5 nm

500

Az anyagok megmunkálása során
a szín többféle módon is befolyásolható. A fémek esetében gyakran vékony oxidréteget hoznak
létre az anyag felszínén, amivel
megváltoztatják annak színét.
A szín az oxidréteg vastagságától
függ. Ilyen esetekben úgynevezett
interferencia-színekről beszélünk.

elektron-energia

23. | Rózsaszínű arany

600

700

800
900
1000
fény hullámhossza (nm)

1100

1200

QQ A grafikon azt ábrázolja, hogy a kolloid oldat fényelnyelő képessége (függőleges
tengely) hogyan függ a rá eső fény hullámhosszától (vízszintes tengely).
Az ábra alapján fogalmazd meg, mi a különbség az 5 nm vastag aranyrétegű és
a 20 nm vastag aranyrétegű nanogömbök fényelnyelő tulajdonsága között!
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Miből van a világ?

Az arany nanogömbök különleges
fényelnyelő tulajdonságának a hátterében az aranyrétegben található
elektronok összehangolt mozgása
áll. Ha egy tálba vizet teszel, majd
meglököd a tálat, a vízfelület lényegében egyszerre mozdul meg és kezd
el hullámzani. A hullámzás ritmusa
függ a tál méretétől, kisebb tálban
nagyobb frekvenciájú, gyorsabban
változó hullámzás jön létre. Ehhez
hasonlóan alakul ki beeső fény hatáQQA képen látható féldrágakövek sárga
QQ Az aranygömbök nagyságának pontos
aranykeretben vannak, és a keret jobb
beállításával gyakorlatilag bármilyen
sára az elektronok együttes mozgása
oldalának rózsaszínes, világoslila bevoszínű anyagot – aranykolloid-oldatot –
a nanogömbökben. A mozgás freknata arany nanogömböket tartalmaz
elő tudnak állítani.
venciája és így az elnyelt fény színe
függ az aranyréteg méretétől.
NÉZZ UTÁNA!
A tudomány legújabb felfedezéseit
Keress az interneten, a szakirodalomban a nanotechnológia alkalmazásáról és
sokan ellenőrzik és sokféleképpen
veszélyeiről szóló cikkeket! Ezek alapján döntsd el, milyen mértékben haszalkalmazzák. Születésének pillanatánálnád a nanotechnológia termékeit, és milyen óvintézkedéseket alkalmaznál
ban nehéz előre látni egy tudományos
velük kapcsolatban! Kialakult véleményedet mutasd be osztálytársaidnak, és
felfedezés jelentőségét, előnyeit, esettámaszd alá érvekkel!
leges veszélyeit.
Sokan nagy jövőt jósolnak a nanotechnológiának és egyre szaporodó alkalmazásainak. Az arany nanogömböket eredményesen használják a rákos daganatok elpusztítására. Több cikkben is figyelmeztetnek a természetben is megtalálható nanorészecskék veszélyeire. A szerzők szerint belélegzésük gyulladásos
vagy autoimmun betegségek kialakulásához vezethet.

AZ ALAGÚTMIKROSZKÓP ÉS AZ ATOMIERŐ-MIKROSZKÓP (Olvasmány)
Mivel az atomok mérete jóval kisebb, mint a látható fény hullámhossza, a
nanotechnológia elképzelhetetlen lenne a fény- és elektronmikroszkópoknál
is nagyobb nagyítású alagút- és atomierő-mikroszkóp nélkül.

QQ Az alagútmikroszkóp segítségével
akár a felületen elhelyezkedő
egyes atomok is megpillanthatók.
Biológiakönyvekben gyakran igen
látványos, nagy nagyítású képekben
gyönyörködhetünk, melyek
szintén elektronmikroszkóppal,
az úgynevezett pásztázó
elektronmikroszkóppal (SEM)
készülnek

Az alagútmikroszkóp (scanning tunneling microscope, STM) lelke egy olyan
hegyes tű, aminek a csúcsa egyetlen atom. Ha ezt az atomi csúcsot közelítjük
az anyag felületéhez, elegendően közel kerülve áram indul meg a felület és a
tű között, ha a tű és a felület közé feszültséget kapcsolunk. Ha a felület nem
egyenletes, a tűt mozgatva az áram nagysága változik. A mikroszkópos felvétel
elkészítése során a tűvel vízszintesen
végigpásztázzák a vizsgált felületet,
fotodióda
miközben függőleges irányban úgy
lézer
mozgatják, hogy az áram értéke állandó maradjon. A tű mozgása kirajzolja a felület domborzatát. Mindehhez
pontos és gyors elektronikai szabályozó áramkörökre van szükség.
Az atomierő-mikroszkóp (atomic
force microscope, AFM) működése
inkább ahhoz hasonlít, ahogy a kezünkkel megtapintunk egy felületet.
A tű végighalad a felületen, és kis elmozdulásait például lézersugár segítségével nagyítják sokszorosára.

vizsgálandó felület

tű

QQ Az atomierő-mikroszkóp működési elve
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23. | Rózsaszínű arany

NE FELEDD!

GRAFÉN (Olvasmány)

grafén

nanocső

gyémánt

grafit

fullerén

 A szénatomok sokféleképpen kapcsolódhatnak össze. Az összekapcsolódás módja
nemcsak az anyag szilárdságát és átlátszóságát határozza meg, hanem például
elektromos, optikai tulajdonságait is

A szilárd anyagokban az atomi
energiaállapotok sávokra hasadnak fel. A sávszerkezet döntően
befolyásolja, hogy milyen fényt
nyel el az anyag, azaz milyen színű. A nanofizika segítségével
különleges elektromos és mechanikai tulajdonságú anyagok hozhatóak létre. Ilyen anyag a grafitkristályból előállítható egyrétegű
grafén, a gömb alakú fullerén, a
szén nanocső, mely méretétől függően vezetheti a benne haladó
elektronokat, de akadályozhatja
is azok mozgását. A nanotechnológia segítségével akár néhány
atomból álló szerkezetek is létrehozhatóak. Egyik fontos eszköze
az alagútmikroszkóp és az atomierő-mikroszkóp, melyekkel az
anyagok felületén elhelyezkedő
atomok vizsgálhatóak.

Különleges anyagok, miniatűr elektromos kapcsolók építőköve a grafitkristályból előállítható egyrétegű grafén. A gömb alakú fullerén sok szempontból emlékeztet egy molekulára, a szén nanocső méretétől függően vezetheti a benne haladó elektronokat, de akadályozhatja is azok mozgását.
A nanotechnológia által kifejlesztett speciális anyagokkal naponta találkozol! Ilyen módon készül például az a futócipő, amelyikről nyom nélkül
peregnek le a vízcseppek.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Milyen körülmények vezetnek az atomi elektronállapotok felhasadásához
és energiasávok kialakulásához?
2. Mitől függ, hogy milyen színű egy anyag?
3. Hogyan működik az alagútmikroszkóp?
4. Hogyan kapcsolódhatnak össze a szénatomok?
5. Ismertesd a nanotechnológia néhány alkalmazását!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Keress képeket, szemléletes ábrázolásokat az interneten a grafénről, grafitról, gyémántról, szén nanocsőről és fullerénről! Miben hasonlítanak, és
miben különböznek ezek az anyagok? (tulajdonságok, szerkezet)
2. Mi a szerepe a lézernek a 88. oldali képen látható atomierő-mikroszkóp
működése során?
3. 2010-ben a fizikai Nobel-díjat a grafénnal kapcsolatos kutatásokért adták.
Nézz utána, kiknek!
4. Milyen eljárással állítottak elő a kutatók egyatomnyi vékonyságú grafénréteget?
5. Egy anyag elektronjai nagyjából félig töltik be a külső, –1,6 eV és –1,2 eV
közötti energiasávot. A következő energiasáv –0,2 eV és –0,05 eV között
helyezkedik el, ebben egyetlen elektron sincs. Milyen hullámhosszú fotonokat képes elnyelni ez az anyag?
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Ilyen műszerrel lehet

mérni a környezet radioaktivitását.
Magas hegyeken vajon a légköri
radioaktivitás magasabb,
alacsonyabb vagy ugyanolyan,
mint alacsonyabb helyeken?

A folyamatos üzemelésű

ködkamra közepén lévő polónium
mintából alfa-részecskék lépnek ki,
melyek sugarasan nyomvonalakat
hoznak létre a ködkamrában.
A kamrába folyamatosan alkoholgőz áramlik, amely erősen
lehűl, mert a kamra alját nagyon
alacsony hőmérsékleten tartják.
Hogyan működik a ködkamra?

Szénizotópos

kormeghatározással viszonylag
nagy pontossággal kideríthető
a képen látható mumifikálódott
emberi test halálának ideje.
Hogyan működik ez a módszer?
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PARÁNYI ÓRIÁSOK

Magasan dúsított

tiszta uránkorong látható a képen.
Az urán az ólomhoz hasonló színű,
szintén nagy sűrűségű szürke fém.
Hogyan lehetséges az, hogy
a radioaktív uránt kézben lehet
tartani?
Nem veszélyes ez az emberre?
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24. | A radioaktív sugárzás
Becquerel felfedezése alapján
kijelenthetjük, hogy egyes anyagok – külső behatás és külső
energiaforrás nélkül – energiát
hordozó sugárzást bocsátanak
ki. Ez az elmélet azonban egyszerre mondott ellent az addigi
kémiai ismereteknek (mivel ennek során a korábban változhatatlannak hitt kémiai elemek
alakulnak át egymásba) és az
energiamegmaradásnak, hiszen
látszólag a semmiből keletkezik
energia, amelyet az anyag alfa-,
béta-, gamma-sugárzások formájában kisugároz.

A radioaktív sugárzást Henri Becquerel fedezte fel 1896-ban. Azt tapasztalta, hogy az urántartalmú kőzet
alatt lévő papírba csomagolt fényérzékeny lemez elszíneződött. További
kísérletekkel igazolta, hogy az elszíneződés oka az, hogy az urántartalmú kőzet folyamatosan sugárzást
bocsát ki, ami – a rádióhullámokhoz
hasonlóan – átmegy a papíron.
Radioaktív sugárzás mindenütt van QQ Az elszíneződött lemez
a természetben, és felfedezése óta
sok mindenre használjuk. Az erős sugárzás veszélyes lehet az emberi szervezetre, ezért jelenlétére táblával figyelmeztetnek!

Becquerel lényegében véletlen
baleset folytán fedezte fel a radioaktív sugárzást, amikor tönkrementek a fotólemezei.

QQ Sugárveszélyt jelző tábla.
A leggyakrabban a kórházak
röntgenvizsgálati helyiségében
találkozhatsz vele

QQ Lítiumizotópok – a bal alsó indexben a
rendszám, a bal felső indexben
a tömegszám szerepel

QQ Becquerel a laboratóriumában

A felfedezés szempontjából döntő volt az, ahogyan a kellemetlen
eseményre reagált. Kísérletsorozatba kezdett, hogy felderítse a
baleset okát. A tudományos kutatás során a nem várt vagy esetleg
rossznak tűnő eredmény gyakran
éppen úgy előre vezet, mint a várt
eredmény. Ha tévedésünkre fény
derül, az közelebb hozza a megoldást.

Az atommag pozitív töltésű protonokból és semleges neutronokból áll.
A magban található protonok száma fontos adat, mert ez dönti el, hogy milyen anyagról, azaz melyik kémiai elemről van szó. A kémiai elemek atomjai
ugyanannyi protont tartalmaznak, például a szénatomok mindig 6-ot, a héliumatomok mindig 2-t. Ez a szám a rendszám, ami azonosítja a kémiai elemeket. A protonok és a neutronok számának összegét tömegszámnak nevezzük. Például a szén atomjaiban mindig 6 proton van, de csak a szénatomok
99%-a 12-es tömegszámú, vagyis olyan, hogy a 6 proton mellett 6 neutront is
tartalmaz az atommagja. A neutronok száma és így a tömegszám változhat,
így például vannak szénatomok, melyek tömegszáma 11, 13, 14, vagy akár 15,
ezekben a 6 proton mellett rendre 5, 7, 8 vagy 9 neutron található. Az azonos
protonszámú, de eltérő neutronszámú atommagokból álló atomokat egymás
izotópjainak nevezzük, ahogy ezt kémiaórákon már régen megtanultuk.
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24. | A radioaktív sugárzás

A természetben található atomok egy része stabil. A stabil atomok magjának összetétele, állapota csak külső hatásra változhat meg. Vannak azonban
olyan atomok is, amelyek magja egy bizonyos idő elteltével külső hatás nélkül is átalakul, elbomlik. A bomlás révén általában megváltozik az atommag összetétele, és radioaktív sugárzás keletkezik. Az atommagok bomlása
nem egyfajta öregedés, kopás következménye, hanem véletlenszerű folyamat.
A radioaktív sugárzás az atommagból ered, az abban lezajló változások
következménye.

A radioaktív sugárzásnak 3 fajtája
van: alfa-, béta- és gamma-sugárzás.
Az alfa-sugárzás két protonból és
két neutronból álló, 2+ elemi töltésű
részecskék, azaz héliumatommagok
(alfa-részecskék) árama. Az elektronokhoz képest nehéz és nagy tömegű
alfa-részecskék hamar megakadnak a
szilárd anyagokban, és lefékeződnek.
Nem mennek át a papíron, bőrön
sem, de roncsoló hatásuk a besugárzott anyag felszínén nagy.
A negatív béta-sugárzás gyors elektronok árama. A kis tömegű elektronok a szigetelőanyagok atomjai között könnyebben áthaladnak, mint
az alfa-részecskék, de hamar lefékeződnek a fémekben. A béta-elektronok levegőben átlagosan 600 cm távolságra jutnak a kiindulópontjuktól.

SZÁMOLJUK KI!
Válaszolj az ábrával kapcsolatos néhány kérdésre!
1. Átlagosan milyen távolságra jut
egy 5 MeV-es alfa-részecske vízben és levegőben?
2. Hányszor messzebbre jut egy
10 MeV energiájú alfa-részecske
vízben, mint levegőben?
3. Szerinted miért fékeződik le az
alfa-részecske vízben és levegőben? Miért jut sokkal messzebbre levegőben, mint vízben? Véleményedet támaszd alá érvekkel!
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QQ A grafikon azt mutatja, hogy egy bizonyos energiájú alfa-részecske meddig jut el
levegőben, amíg le nem fékeződik

a lefékeződésig megtett átlagos távolság (cm)

Becquerel az urán radioaktív izotópjaiból eredő sugárzást figyelte meg.

a lefékeződésig megtett átlagos távolság (cm)

Ugyanannak az elemnek általában van stabil és radioaktív izotópja is.
A 6 neutront tartalmazó 12-es tömegszámú szénatom stabil, de létezik a szénatom 8 neutront tartalmazó változata is, ez a 14-es tömegszámú szénatom,
ami radioaktív. Tehát a 14C radioaktív izotóp, a 12C stabil.
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QQ A második grafikon ugyanezt mutatja vízben
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A természetben a leggyakoribb negatív béta-sugárzáson kívül még két másféle béta-sugárzás is létezik. Az egyik a pozitív béta-sugárzás, amikor nem
elektronok, hanem az elektron antirészecskéje, a pozitív pozitron lép ki egyes
izotópok atommagjából. (A pozitron lényegében az elektron „tükörképe”.)
A másik folyamatot elektronbefogásnak nevezzük. Ekkor nem lép ki semmi
az atommagból, hanem éppen fordítva, az atommag egy elektront nyel el a
hozzá legközelebbi, legmélyebben kötött pályájú (1s) elektronok közül. Elektronbefogáskor semmi sem repül ki az atommagból, viszont a legmélyebb
elektronhéjon elektronhiány lép fel, és ezért egy magas energiájú elektron ugrik be az „alul” hiányzó helyre, miközben energiakülönbségét röntgenfoton
formájában sugározza ki.

QQ Az alfa-sugárzást akár egy vékony
papír is elnyeli, a béta-sugárzást egy
alumíniumlemez képes feltartóztatni,
a gamma-sugárzás elnyelésére csak egy
vastag ólomlemez képes hatékonyan, a
sugárzás erőssége az ólomban megtett
út során folyamatosan csökken

A gamma-sugárzás valójában töltéssel nem rendelkező, nagy frekvenciájú elektromágneses hullám, vagyis nagy energiájú fotonokból áll. Mélyen
behatol a szigetelőanyagokba, sőt áthatol a vékony fémlemezen is. Az elegendően vastag ólom és beton jelent csak számára akadályt. A gamma-sugarak
energiája, frekvenciája meghaladja a röntgensugarak frekvenciáját és energiáját. A gamma-sugárzás mindig az alfa- és a béta-bomlás kísérőjelensége, mert
az alfa- és a béta-bomlás folyamatakor az atommagban maradó protonok és
neutronok gerjesztett állapotba kerülnek, amiből gamma-fotonok kisugárzásával jutnak alapállapotba. Egy átlagos energiájú gamma-foton levegőben
néhány száz méter távolságra is eljut, mielőtt elnyeli egy atom.

Az alfa- és béta-részecskék folyamatosan fékeződnek le, miközben
az anyagban haladnak. A gammafotonok is hasonlóan viselkednek?

Az alfa- és béta-sugárzások kibocsátásával járó atommag-átalakulásokat
rendre alfa-, illetve béta-bomlásnak nevezzük. Az alfa-bomlás során egy alfarészecske szabadul ki az atommagból. A negatív béta-bomláskor egy neutron
protonná alakul, miközben egy elektron is keletkezik. Amikor a gerjesztett
atommag alacsonyabb energiájú szintre kerül, az energiakülönbsége gammasugárzás formájában távozik, ezért a gamma-sugárzást nem szokás bomlásnak nevezni.

γ

Előfordul az is, hogy a nehéz atommagok spontán folyamatban két részre
szakadnak (ezt maghasadásnak nevezzük), miközben néhány nagy energiájú
neutron is kiszabadul a magból. Az elektromosan semleges neutronok a gamma-fotonokhoz hasonlóan sokkal messzebbre jutnak keletkezésük helyétől,
mint az elektromos töltéssel rendelkező béta- vagy alfa-részecskék.
A radioaktív sugárzás összetevői és a hasadáskor keletkező neutronok is
ionizáló hatásúak. A besugárzott anyag atomjaiból képesek elektronokat
eltávolítani. Ilyen módon az eredetileg semleges atomból pozitív töltésű részecske, ion lesz. Az ionizáció károsítja az élő szöveteket, sejteket.
A radioaktív sugárzás kutatásában a lengyel származású fizikus és kémikus
Maria Curie-Skłodowska és férje, Pierre Curie munkássága emelkedik ki.
1898-ban együtt fedezték fel a rádiumnak és polóniumnak elnevezett új elemeket, amelyek közül a rádium erős radioaktivitásáért kapta nevét. A radioaktivitás kutatásában elért eredményeikért Becquerellel együtt kaptak fizikai
Nobel-díjat 1903-ban. Később Marie Curie megkapta a kémiai Nobel-díjat is
a rádium és polónium felfedezéséért és tanulmányozásáért. Amikor a Curie
házaspár kísérletezett, még nem tudták, hogy a radioaktív sugárzás nagy dózisban káros az egészségre. Pierre Curie-t 1906-ban halálos baleset érte, egy lovas
kocsi elütötte. Ezután Marie Curie egyedül dolgozott tovább. Halálában valószínűleg a szervezetét ért hosszan tartó radioaktív sugárzás játszott szerepet.

QQ Maria Curie-Skłodowska
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24. | A radioaktív sugárzás

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Honnan ered a radioaktív sugárzás?
2. Melyek a sugárzás fajtái?
3. Mit tudsz a sugárzás egyes összetevőinek különböző anyagokon való áthatolóképességéről?
4. Miért károsíthatja az élő sejteket a radioaktív sugárzás?
5. Miért kell táblával figyelmeztetni az embereket az erős radioaktív sugárzás
jelenlétére?
6. Kik végezték a radioaktivitással kapcsolatos első kutatásokat, mit tudsz
róluk?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. A radioaktív sugárzás melyik összetevője rongálta meg a papírba csomagolt fényérzékeny lemezeket?
2. Ha két atommag tömegszáma megegyezik, akkor ezek biztosan izotópjai
egymásnak?
3. A paksi atomerőműben dolgozó munkásnak azonnal jeleznie kell, ha nagyobb sérülés éri a bőrét. Szerinted mi indokolja ezt az óvatosságot?

NE FELEDD!
A radioaktív sugárzás az atommagból ered, az abban lezajló változások következménye.
A radioaktív sugárzásnak 3 fajtája
van: alfa-, béta- és gamma-sugárzás.
Az alfa-sugárzás héliumatommagokból áll, és akár egy vékony
papír is elnyeli. A béta-sugárzás elektronsugárzás, amit például egy alumíniumlemez képes
feltartóztatni. A gamma-sugárzás
elnyelésére csak egy vastag ólomlemez képes hatékonyan, a sugárzás erőssége az ólomban megtett
út alatt folyamatosan csökken.
A radioaktív sugárzás mindhárom
fajtája ionizáló hatású, károsítja
az élő szöveteket, sejteket.

4. Keresd meg az interneten, hogy a béta-sugárzás erőssége hány cm vastag
faanyagon való áthaladás után csökken a felére! Ez az úgynevezett felezési
rétegvastagság. Mekkora ugyanez az érték gamma-sugarakra?
5. A leckében olvasottak alapján hogyan változik szerinted a radioaktív izotóp tömegszáma és rendszáma az alfa-bomlás során? Változik-e a gammasugárzáskor? Nézz utána, hogyan változik a háromféle béta-bomlás során!
6. Marie Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott, és az első, akinek kétszer
is odaítélték. Nézz utána Marie Curie életének és munkásságának! Tarts kiselőadást az osztályban róla!
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25. | A radioaktivitás orvosi…

25. | A radioaktivitás orvosi felhasználása
A gyógyítási folyamat során végzett orvosi beavatkozások és
vizsgálatok általában maguk is
egészségügyi kockázatot jelentenek. Erre hívják fel a figyelmünket
a gyógyszerek szedésekor a tájékoztatóban felsorolt lehetséges
mellékhatások. Gyakran az orvosnak kell megoldania a dilemmát:
a kezeletlenül hagyott betegség
jelent nagyobb veszélyt az egészségre, vagy a kezelés maga. A kezelés kockázata az esetek túlnyomó többségében természetesen
jóval kisebb, mint a betegségé.

A radioaktivitás jelen van mindennapjainkban, hiszen a természetnek és
a technikai civilizációnak is része. A radioaktív izotópokat sokféleképpen
használják az orvoslásban.

Felezési idő
Egy radioaktív izotóp mennyisége az idő múlásával folyamatosan csökken,
mivel elbomló atomjai más anyag atomjaivá alakulnak át (az így keletkezett
úgynevezett leányelemek mennyisége eközben akár növekedhet is). A kiinduló izotóp esetében a kezdeti mennyiség megfeleződéséhez ugyanan�nyi időre van szükség, mint egy későbbi mennyiség megfeleződéséhez.
Ezt az időt felezési időnek nevezzük. Például az orvosi vizsgálatoknál használt jódizotóp felezési ideje 8 nap. A kezdetben 2 g izotóp mennyisége 8 nap
alatt nagyjából 1 g-ra, 16 nap alatt 0,5 g-ra, 24 nap alatt 0,25 g-ra csökken.

radioaktivitás relatív mértéke

Nyomjelző izotópok
Az orvosi alkalmazások egy részében diagnosztikai céllal alkalmazzák a radioaktív izotópokat, mivel
a szervezetbe juttatott radioaktív
izotóp helye könnyen felderíthető
az általa kibocsátott radioaktív sugárzás – leggyakrabban a gammasugárzás – mérésével.

1
kezdeti radioaktivitás

1/2
felezési idő
1/4
felezési idő
1/8

felezési idő

1/16

felezési idő
8

16

24

QQ A jód 131-es izotópjának feleződése – a radioaktivitás csökken az időben

32
idő (nap)

Ebben az esetben tehát a radioaktív
atom önmagában vagy más vegyülethez kötődve nyomjelzőként szolgál.
A radioaktív jódizotóp segítségével
vizsgálhatóak például a vesék. Az
egészséges vesében felhalmozódik a
radioaktív jód, majd kiürül. Ennek
megfelelően, miután a beteg megitta
a radioaktív jódot tartalmazó oldatot,
a veséjénél emelkedő, majd csökkenő
erősségű sugárzás mérhető. Ha a sugárzás erőssége nem, vagy csak lassan
csökken, akkor a vese nem működik
megfelelően. Hasonlóan vizsgálható
a pajzsmirigy működése is.

Sugárterápia
Az alkalmazások másik csoportjában a sugárkezelések során a beteg területre
irányítják a sugárzást. A radioaktív sugárzás célzott nyalábjával elpusztíthatóak a rákbetegséget okozó rendellenes sejtek, és csak kevéssé sérülnek
a daganatot körülvevő egészséges szövetek. Így a sugárterápiás kezelés ká-
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25. | A radioaktivitás orvosi…

Miért éppen jódizotópot használnak?
A felezési ideje 8 nap, néhány hét
alatt teljesen elbomlik a radioaktív
anyag.
A jód béta-bomló és gamma-sugárzó,
amiből a gamma-sugárzás átmegy a
szöveteken, és kívülről mérhető.
Továbbá a jódizotópnak csak egy
bomlásterméke van (a xenon 131-es
tömegszámú izotópja, ami kémiailag
passzív nemesgáz), ami már nem radioaktív.
A radioaktív nyomjelzés lehetőségére
Hevesy György magyar kémikus jött
rá az 1910-es évek elején. A módszer

biológiai és orvosi alkalmazásait ezután évtizedekig kutatta, fejlesztette.
Felfedezéséért 1943-ban kapott kémiai Nobel-díjat, ami lehetővé tette
a magyar, zsidó származású, kikeresztelkedett nagyiparos, földbirtokos
családban született tudós számára a
svéd állampolgárság felvételét, és ettől kezdve a stockholmi egyetemen
kutatott. Érdekességként említjük
meg, hogy a Budapesten született
tudós a pesti Piarista Gimnáziumban
érettségizett 1903-ban. Az itt közölt
fénykép tíz évvel az érettségije után
készült, éppen abban az időben, amikor a későbbi Nobel-díját eredményező felfedezését tette.

QQ Hevesy György, a radioaktív
nyomjelzési módszer Nobel-díjas
feltalálója

rosíthatja a szervezetet, mint minden radioaktív sugárzás, de sokkal kevésbé
kockázatos, mint maga a betegség.

Sugársebészet
Megfelelően koncentrált gamma-sugárzással műteni is lehet! A „gammakés” elnevezéssel a köznyelvben a sugársebészet egyik módját illetik. Sugár
kezelésről van szó, mely azonban nagy pontossága folytán „késélességgel”
pusztítja el a célterületet. Elsősorban agydaganatok gyógyítására használják.

PET-CT
A PET-CT (pozitronemissziós tomográfia, számítógépes röntgentomográfia) nemcsak képalkotó eljárás,
hanem a szövetek működéséről, a sejtek anyagcseréjéről is információkat
ad, segítve a betegség természetének
és stádiumának pontosabb megismerését. Ez lényegében két korábbi eljárás egyesítése, két, régebb óta létező
berendezés összeépítése egy nagyon
hatékony diagnosztikai egységgé.
A vizsgálat lényege, hogy különböző
biológiai anyagokat (glükózt, aminosavakat stb.) speciális izotópokkal
jelölnek meg, amelyek a bomlásuk
során az elektron antirészecskéit,
az elektronnal mindenben megegyező tulajdonságú, de ellentétes
töltésű pozitronokat bocsátanak ki.
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QQ A képen PET-CT berendezés látható
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γ

e–
e+
v γ

annihiláció (megsemmisülés)

QQ A PET működése

Innen származik a vizsgálat orvosi
elnevezése is (pozitronemissziós =
pozit
ronkibocsátó tomográfia). Ha
koincidencia-(egyidejűség)
az elbomló atommagból kilépő pofeldolgozó egység
zitron egy elektronnal találkozik,
mindkét részecske megsemmisül.
A pozitron megsemmisülése a kibo
csátás helyétől már jellemzően 1 mmen belül bekövetkezik, hiszen a tesadatfeldolgozás
tünk szöveteiben is rengeteg elektron van. Ezt a jelenséget elektronpozitron megsemmisülésnek (anni
hilációnak) hívjuk. A megsem
mi
sülés közben nagy energiájú
elektromágneses hullám, sugárzás,
pontosabban két gamma-foton keletkezik. Ha az elektron és a pozitron kis sebességgel mozogva találkozik, összes lendületük közel nulla.
Az annihiláció során a tömegüknek
képalkotás
megfelelő energiát két, egymással ellentétes irányba induló foton viszi el,
amelyek összes lendülete az ellentétes mozgási irány miatt szintén nulla. Ha a
PET-CT kör alakban elhelyezett detektorai közül két szemben lévő egyszerre
jelzi a fotonok érkezését, akkor biztosra vehető, hogy a detektorok által kijelölt egyenes mentén történt valahol az annihiláció. Két ilyen esemény már
támpontot ad a bomló atommag helyére, ami nagyjából ott lehet, ahol a két
egyenes metszi egymást. Nagyon sok megsemmisülés feldolgozásával és a CT
segítségével egyszerre tehető láthatóvá a szervek formája és működése.
A leggyakrabban használt izotóppal jelölt anyag a fluoro-dezoxi-glükóz (rövidítve FDG). Ez az anyag a rosszindulatú sejtekre jellemző gyors glükózanyagcsere miatt a daganatokban felhalmozódik. Az FDG a glükózzal ellentétben
nem bomlik tovább, hanem változatlan formában a vesén keresztül kiválasztódik. Másfél óra alatt gyakorlatilag a beadott anyag fele kiürül a szervezetből.
A vizsgálat során a beteg több adagban iszik a radioaktív izotóppal megjelölt
FDG oldatából, majd kis idő elteltével a kibocsátott pozitronok segítségével
kimutatható az FDG halmozódása a szövetekben. A PET-CT segítségével
így olyan kis méretű daganatok is kimutathatóak, melyek más diagnosztikai
módszerrel nem észlelhetők.

FIGYELD MEG!
A táblázat egy orvosi szakkönyvből
származik. Milyen érdekes információkat olvashatsz ki belőle? Válaszolj
a kérdésekre!
A technécium 99-es tömegszámú izotópját (Tc-99) sokféle célra használják
az izotópdiagnosztikában.
1. Mi a technéciumizotóp nagy előnye?
2. Mire használhatóak a jódizotópok?

Leggyakrabban alkalmazott radionuklidok az izotópdiagnosztikában
Nuklid

Energia (keV)

Felezési idő

Felhasználás

Tc-99

141

6,01 h

sokféle

Tl-201

68–80

73,1 h

szívizom

I-131

364

8 nap

pajzsmirigy

I-123

159

13 h

pajzsmirigy, fehérjék

Ga-67

93, 185, 300

78,1 h

tumorkeresés, gyulladás

In-111

172

2,81 nap

tumorkeresés, immunszcintigráfia

I-125

27–35

60 nap

„in vitro”

F-18

β+

109 min

PET
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25. | A radioaktivitás orvosi…

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Sorold fel, hol és milyen céllal alkalmaznak radioaktív sugárzást az orvoslás
során!
2. Mi az annihiláció?
3. Nézz utána az interneten, hogy mi a ciklotron! Milyen kapcsolatban van a
radioaktivitással? Egyes kórházakban ciklotronnal protonokat gyorsítanak,
és így „protonkéssel” operálnak. Nézz utána, hogy mit jelent ez pontosan!
4. Mi az FDG szerepe a PET-CT vizsgálatokban?
5. A PET-CT vizsgálatot követő éjszakán a hozzátartozóknak, különösen kismamáknak és kisgyermekeknek nem célszerű a vizsgálaton átesett családtaggal egy szobában aludni. A vizsgált személynek pedig sok folyadék
bevitelét ajánlják. Vajon miért?

NE FELEDD!
Az izotópdiagnosztikai vizsgálatok során a szervezetbe juttatott
radioaktív izotóp által kibocsátott
sugárzást érzékelik. A sugárterápiás kezelések során a szöveteket
erős, koncentrált sugárnyalábbal
kívülről sugározzák be, hogy elpusztítsák a beteg sejteket. Az orvosi kezelések során a beteget és
környezetét is radioaktív sugárzás éri, azonban a helyesen tervezett kezelés során ez várhatóan
jóval kevésbé veszélyes a betegre
nézve, mint a betegség.

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Hasonlítsd össze oszlopdiagramon a leckében megismert gyógyászatban
használatos nuklidok felezési idejét! Érdemes-e a felezési időt megjelenítő
függőleges tengelyen logaritmikus beosztást használni?
2. Egy radioaktív izotóp felezési ideje másfél perc. A kezdetben 4 mol izotópból körülbelül mennyi marad 1,5 perc, 3 perc, 4,5 perc, 6 perc, 7,5 perc,
9 perc, 10,5 perc, 12 perc múlva?
3. Számítógéppel x-y (pontdiagram az Excelben) diagramon ábrázold, hogyan változik az előző feladatban említett izotóp atomjainak száma az idő
múlásával!
		 Az ábrázolt pontokra illessz görbét, ez alapján becsüld meg az izotóp atomjainak számát 5 perc elteltével!
4. Lehetségesnek tartod-e egyetlen gamma-foton keletkezését az annihiláció
során? És keletkezhet-e három gamma-foton?
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26. | Sugárveszély
Bár a vele kísérletező első fizikusok még nem tudták, a radioaktív sugárzás nagy dózisban káros
az emberi szervezetre. Mivel az
embert ért sugárzás hatása ös�szegződő, ügyelni kell arra, hogy
életünk során ne érjen bennünket
feleslegesen sok sugárzás. A védekezés azért nehéz, mert a radioaktív sugárzás láthatatlan, azt sem
vesszük észre, ha a természetesnél
10 000-szer erősebb sugárzásnak
vagyunk kitéve. Ezért fontos megismerni a sugárvédelemmel kapcsolatos alapvető tudnivalókat.

atomrobbantás
0,35% kozmikus külső
orvosi célú
10,62%
14,16%
kozmikus belső
nukleáris
0,53%
ipar
0,01%
földkérgi
külső
17,70%
földkérgi belső
56,63%
QQ A sugárterhelés forrásai

Effektív dózis
Az anyag radioaktivitásának nagyságát az aktivitással szokták jellemezni. Az
aktivitás számértéke megmutatja, hogy egy másodperc alatt hány radioaktív bomlás történik a mintában. Mértékegysége a becquerel (Bq) (ejtsd:
bekerel). Egy gramm rádium-226 aktivitása 3,7 · 1010 Bq. (Éppen ennyi volt
az aktivitás korábban használt mértékegysége, amit curie-nek [Ci] hívtak,
vagyis 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq = 37 GBq.)
A nagyon nagy aktivitású mintával való közvetlen találkozás első jele olyan,
mint az égési sérülés. A sugárzás emberi szervezetre gyakorolt hatását azonban az aktivitás csak kevéssé tükrözi.
A bennünket ért sugárzás hatása sok mindentől függ. Lényeges a sugárzás fajtája. Fontos szempont, hogy mennyi ideig milyen erős sugárzás érte az embert, valamint hogy az egész testet, vagy csak egy bizonyos területet ért-e.
Az egyes szervek kissé eltérően reagálnak a sugárzásra. Nagyon lényeges,
hogy a sugárzó anyag a szervezetbe került-e, vagy a szervezeten kívül van.
Az emberi szervezetet ért sugárzás biológiai hatását leíró mennyiség az effektív dózis, mértékegysége a sievert (Sv) (ejtsd: szívert). Egy átlagos magyar
lakos évente átlagosan 3-4 mSv (millisievert) dózisú sugárzást kap, ennek
egy része természetes, másik része emberi tevékenységek következménye.
A következőkben néhány példát mutatunk be az emberi szervezetet ért dózisok nagyságáról:
Egyszeri dózisok
•
•
•
•
•
•

Egy banán elfogyasztása: 0,1 μSv
8 óra alvás egy ember mellett: 0,5 μSv
Fogászati röntgenfelvétel: 5 μSv
Mammográfiai felvétel: 3 mSv
Komputertomográfiai felvétel az agyról: 0,8–5 mSv
Komputertomográfiai felvétel a mellkasról: 6–18 mSv

Óránkénti sugárzási példák
• Közelítő sugárzási szintek a csernobili 4-es reaktor mellett, nem sokkal a
csernobili atomkatasztrófa során bekövetkezett robbanás után: 10–300 Sv/h
• Tipikus háttérsugárzás Magyarországon: Budapest: 0,059–0,135 μSv/h,
Paks: 0,065–0,085 μSv/h
Éves sugárzási példák
• Atomerőmű közelében levő település: 0,1–10 μSv/év
• Szénerőmű közelében levő település: 0,3 μSv/év
• Kozmikus sugárzás a tengerszinten: 240 μSv/év
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Földi sugárzás (a talajból): 280 μSv/év
Természetes sugárzás az emberi testben: 400 μSv/év
Az Egyesült Államok Capitoliuma gránitanyagának sugárzása: 850 μSv/év
A természetes háttérsugárzás átlagos hatása egy emberre: 2 mSv/év;
1,5 mSv/év Ausztráliában, 3,0 mSv/év Amerikában
New York–Tokió légi utak a repülőgép személyzete számára: 9 mSv/év
Légköri hatások (többnyire radon): 2 mSv/év
A teljes átlagos dózis Amerikában: 6,2 mSv/év
Dohányzás 1,5 csomag/nap: 13–60 mSv/év
Háttérsugárzás Irán, India és Európa egyes részein: 50 mSv/év
A legkisebb bizonyítottan rákkeltő szint: 100 mSv/év

Példák a dózishatárokra
• Nemzetközi ajánlás szerint önkéntesek számára megengedett határ komolyabb nukleáris veszélyhelyzet elhárítása esetén: 500 mSv, életveszély vagy
súlyos sérülés elhárítása esetén: 1000 mSv
• Kitelepítési kritérium a csernobili atomkatasztrófa után: 350 mSv/teljes élet
• Megemelt dóziskorlát a fukusimai atomerőmű-baleset elhárításán dolgozókra: 250 mSv/év
• Jelenlegi átlagos korlát atomlétesítményekben dolgozók számára: 20 mSv/év.
Ez a háttérsugárzás miatt és az orvosi vizsgálatok következtében kapott dózison felül értendő
• A lakossági dóziskorlát uránbányászat és atomerőművek esetén általában
1 mSv/év a természetes háttérsugárzáson felül.
A természetes környezetben és a testünkben található radioaktív izotópok,
valamint a kozmikus háttérsugárzás miatt a magyarok átlagos sugárterhelése
1 mSv/év.
Házakban lakunk, így az építőanyagokból, valamint a talajból elsősorban a
radon izotópjai jutnak a szobák, pincék levegőjébe, amit belélegzünk. Ez átlagosan 1,5 mSv/év effektív dózist jelent.
A technikai eszközök használata (beleértve az orvosi kezeléseket, röntgenvizsgálatokat, repülőutakat) egy átlagos magyar lakosnak 0,5 mSv/év többletterhelést jelent.

A sugárzás hatása összegződik.
A rövid ideig tartó erős sugárzás
hasonlóan károsít, mint a hos�szabb ideig tartó gyenge.
A sugárzás energiája egyenletesen
oszlik el a térben, a sugárforrástól
való távolság növelésével a sugárzás károsító hatása nagyon gyorsan csökken. A levegő el is nyeli a
béta- és az alfa-sugárzás jelentős
részét.
A legjobb védekezés tehát gyorsan minél messzebb kerülni a
sugárforrástól. Egy-két méter is
sokat számít! Ha egy ismerősöd
például radioaktív jódot kapott
orvosi vizsgálat során, és hazaengedik a vizsgálat után, érdemes betartani a biztonságos távolságot. Ha a radioaktív izotóp
a szervezetbe került, akkor sok
folyadék fogyasztásával gyakran meggyorsítható a távozása.
Más esetekben is lehet gondolkozni a további védekezési teendőkön:
A bőrre került radioaktív izotóp
általában lemosható langyos,
szappanos, mosószeres vízzel. Ha
a távolság nem növelhető, a sugárzás erejét árnyékolással lehet
csökkenteni. Az árnyékolás azt
jelenti, hogy a sugárforrást olyan
anyaggal veszik körbe, ami elnyeli
az általa kibocsátott sugárzást. Ez
a sugárzástól függően lehet beton
vagy ólomtégla.

Összesen tehát egy átlagos magyar ember 3 mSv (maximum 4 mSv) effektív
dózist kap évente. Egy átlagos svéd 7 mSv-et, egy dél-indiai 10 mSv-et.
A tudósok vitatkoznak azon, hogy az átlagosnál kicsit nagyobb sugárzás
káros, vagy éppenséggel – a védőoltásokhoz hasonlóan – előnyös a szervezetre nézve. A sugárterhelés további növelése azonban előbb csak növeli
egyes betegségek, például a rák kialakulásának kockázatát, majd bizonyosan sugárbetegséget (hajhullás, hányinger, lesoványodás) okoz, ami súlyos
esetben halálos. Létezik egy olyan dózis, amely alatt a betegség kockázata
nem nagyobb, mint például a közlekedés során egy lehetséges baleset kockázata vagy az épületekben használt egyéb rákkeltő anyagok használatának (benzol, freonok, azbeszt) kockázata. A radioaktív sugárzással dolgozó
embereknél gondosan mérlegelik, hogy ne tegyék ki őket szükségtelenül
az átlagos emberi tevékenységből fakadó egyéb kockázatoknál nagyobb
veszélynek.
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FIGYELD MEG!

A szabályozás szerint:

2011-ben a megsérült fukusimai
atomerőműből a légkörbe került
radioaktív jód elterjedt a Föld légkörében. Az alábbi híradás egy újságból származik:

„A foglalkozási sugárterhelésnek kitett
munkavállaló munkavégzése során az
alkalmazott mesterséges és fokozott
sugárterhelést eredményező természetes forrásokból származó, külső
és belső sugárterhelés együttesen,
egymást követő 5 naptári évre összegezve nem haladhatja meg a 100 mSv
effektív dóziskorlátot. Az effektív
dózis egyetlen naptári évben sem
haladhatja meg az 50 mSv értéket.”

„Az eső ránk mossa a radioaktív
piszkot – Budapesten tízszeres a
radioaktív jód!
A 2011. március 11-ei földrengésben megrongálódott fukushimai
atomerőműből kiszabadult radioaktív felhő két hete Izlandot
érte el először, majd megemelkedett sugárzási értéket mértek
szinte egész Európában. Budafokon tízszeres növekményt regisztráltak.”
1. Meg lehet-e állapítani a cikkben
közölt adatok alapján, hogy a
szennyezés veszélyes-e?
2. Milyen adat megadása segíthet
né ennek eldöntését?
3. Az interneten böngészve próbáld
kideríteni, mekkora lehetett a
szennyezés miatti többlet-sugárterhelés!

A szobák időnkénti szellőztetésére nemcsak azért van szükség,
mert elhasználódik a levegő! Zárt
térben, különösen pincékben,
földszinti lakásokban tégla- vagy
betonfal esetén az egészségre veszélyes mértékben felhalmozódhat a radioaktív radon. Gondolj
erre is, amikor szellőztetsz!

Jelenlegi legjobb tudomásunk szerint az ekkora sugárterhelésből származó
megbetegedési kockázat még nem nagyobb, mint az átlagos foglalkozásokkal
járó egyéb veszélyek.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Milyen összefüggésben használatos az árnyékolás mint szakkifejezés?
2. Mit tudsz az effektív dózisról?
3. Miért kell gyakran szellőztetni a pincékben, lakásokban?
4. Mi a legjobb védekezés a sugárzás ellen, ha elkerülhetetlenül sugárforrás
közelében vagy?
5. Mekkora az átlagos magyar lakost évente érő effektív dózis?
6. Miért fontos a veszélyeztető sugárzás típusának ismerete a védekezés
szempontjából?

4. Mi a véleményed a híradás hangulatáról?

NE FELEDD!
Az emberi szervezetet ért sugárzás biológiai hatását leíró mennyiség az effektív dózis, mértékegysége a sievert. Egy átlagos magyar
lakos évente átlagosan 3-4 mSv
dózisú sugárzást kap. A hétköznapi embert természetes és mesterséges eredetű sugárzás éri.
A megemelkedett sugárzás növeli
egyes betegségek, például a rák
kockázatát. A sugárforrástól való
nagyobb távolság, valamint az
árnyékolás jelentősen csökkenti a
sugárterhelést. Az árnyékolás azt
jelenti, hogy a sugárforrást olyan
anyaggal veszik körbe, ami el
nyeli az általa kibocsátott sugárzást. Ez általában beton vagy
ólomtégla.

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Egy radioaktív minta aktivitása 125 000 becquerel, és csak nagyon lassan
csökken. Becsüld meg, hány bomlás történik a következő egy hétben! És ha
az aktivitás sokkal gyorsabban csökken, mondjuk, egy hét alatt feleződik?
2. Melyek a sugárzásra érzékenyebb és kevésbé érzékeny szervek? Keress
adatokat a könyvtárban és az interneten, állíts fel veszélyességi sorrendet,
és készíts az adatokat kifejezően bemutató ábrát!
3. Szerinted mi lehet az oka a repülőutakon kapott többletsugárzásnak?
4. Ismerve 1 g rádium aktivitását, számold ki, mekkora a valószínűsége annak,
hogy egy rádiumatom a következő másodpercben radioaktív bomláson
megy keresztül! A rádium moláris tömegét keresd ki a megfelelő táblázatból!
5. Hány percet tölthetsz az egészséged nyilvánvaló veszélyeztetése nélkül
átlagosan naponta egy olyan helyiségben, amelyben 1 óra alatt 150 µSv
radioaktív sugárzás ér?
6. Keress az interneten szimulációt, ami bemutatja, hogyan változik egy radioaktív minta aktivitása az idő múlásával! Készíts a füzetedbe ezt bemutató ábrát! Mit jelenítesz meg a grafikon vízszintes tengelyén? És a függőleges tengelyen?
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27. | Veszélyesek-e az atomerőművek?
Az atomenergia felszabadításával az emberiség minden eddiginél hatalmasabb energiaforráshoz jutott. Az atomenergia megfelelően használva még
hosszú ideig képes megoldani energiagondjainkat, de megszületésének pillanatától kezdve magában hordja a pusztító hatású balesetek és a háborús
felhasználás lehetőségét.
Az atommagot a nukleonok közötti rövid hatótávolságú és nagyon erős
vonzóerő tartja össze, ami az úgynevezett nukleáris kölcsönhatásból származó magerő. A magerők nélkül a rendkívül kis térfogatba, az atommagba
kényszerített pozitív töltésű protonok elektrosztatikus taszítása szétdobná az
atommagot. Így a nukleáris kölcsönhatás nagyon erős, ezért az atommagban
hatalmas energia raktározódik, hasonlóan ahhoz, ahogy az összenyomott
rugó is energiát tárol.
Az atommag energiájának felszabadításával az emberiség hatalmas és remélhetőleg kimeríthetetlen energiaforráshoz jutott, amit már békés és háborús
célokra is felhasznált. A jelenleg működő atomreaktorokban az urán vagy a
plutónium nukleáris energiáját hasznosítják. Uránból véges készletek állnak
az emberiség rendelkezésére, a plutóniumot viszont éppen uránból állítják
elő úgynevezett tenyésztőreaktorokban. Tehát az urán maghasadását hasznosító reaktorok nem lehetnek korlátlan energiaforrások. Az emberiség akkor juthat kimeríthetetlenül sok energiához, ha majd sikerül megalkotni a
stabilan, megbízhatóan működő fúziós reaktorokat, melyekben lényegében a
Naphoz hasonlóan a hidrogén héliummá történő egyesítése fogja szolgáltatni
a hasznosítható energiát. Sokan reménykednek abban, hogy a nagy intenzitással és világméretű összefogással folyó kutatások és fejlesztések 2050-re a
gyakorlatban is hasznosítható eredményre vezetnek.

„Három nagy veszéllyel kell szembenéznie a civilizációnknak. Az
első a nukleáris háború pusztítása, a második a túlnépesedés
fenyegetése, a harmadik a tétlen
kényelem...”
(Gábor Dénes
Nobel-díjas fizikus)

N (neutronszám)

Az atommagok stabilitása
Kísérleti tapasztalat, hogy minden atommag tömege kisebb, mint az őt alkotó nukleonok (protonok és neutronok) tömegének összege. Ezt a jelenséget 126
tömeghiánynak nevezzük. A hiányzó tömeg energia formájában szabadul
fel, amikor az atommag alkotórészei között kialakul az őket összetartó erős
kölcsönhatás. Einstein képlete szerint az energia nagysága így számítható ki:
E = Δm c2,
ahol E az atommag kötési energiája, ∆m a hiányzó tömeg, c pedig a fénysebesség.
Einstein 1906-ban megjelent cikkében így írt egyenletének jelentéséről: „Ha
egy test sugárzás alakjában E energiát ad le, tömege E2-tel csökken.”
c
Természetes, hogy a több nukleont tartalmazó magok esetében nagyobb a
tömeghiány és a kötési energia is. A mag stabilitását jobban jellemzi az egy
nukleonra eső kötési energia, röviden a fajlagos kötési energia.
A fajlagos kötési energia két változótól függ: az atommagban található protonok és neutronok számától. Ha egy síkbeli derékszögű koordináta-rendszer
egyik tengelyén az atommagban található protonok, másik tengelyén a neutronok számát ábrázoljuk, akkor a sík minden egész koordinátájú pontja egy
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A bomlás
fajtája:
β+
β–
α
hasadás
proton
neutron
stabil mag
Z (protonszám)

QQ Az ábrát figyelve mi a különbség
a stabil atommagokban a neutronok
és a protonok számarányában a könnyű,
azaz a kis tömegszámú és a nehéz,
azaz a nagy tömegszámú atommagok
esetén?
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atommagnak felel meg. Az egyes atommagok koordinátái éppen a bennük
lévő protonok és neutronok számát jelentik. A természetben létező atommagok a sík egy kis tartományát foglalják el. Az előző oldali ábrán a középső
fekete csík jelzi a stabil atommagokat, a színek pedig a különböző bomlástípusokat (alfa, béta stb.).
A 56Fe izotóp (olvasd: a vas 56 izotóp) körül találhatóak a legstabilabb atommagok. A természetes atommag-átalakulások révén összességében nő az
atommagok stabilitása. A könnyű atommagok egyesülése révén keletkező új
magok stabilabbak, mint a kiinduló atommagok, a nehéz magok hasadásakor
keletkező hasadványok is stabilabbak, mint az eredeti magok. A radioaktív
izotópok maganyaga a radioaktív bomlás révén átalakulva közeledik a stabil
izotópok tartományához. A bomlástermékek tovább bomlanak mindaddig,
amíg a keletkező új atommagok már a stabilitás tartományába nem kerülnek.
Egy bomlást tehát általában bomlások sorozata követ.
A nehéz atommagok hasadása és a könnyű atommagok egyesülése, azaz
fúziója jelentős energiafelszabadulással jár.

Energiatermelés maghasadással
A természetben megtalálható 235U az energiatermelésre leginkább alkalmas
QQ Az U hasadásakor kisebb tömegű
anyag, mivel lassú neutronokkal való bombázásával előidézhető a maghasaradioaktív atommagok és gyors
dás.
neutronok keletkeznek. Ezeket lelassítva
újabb hasadások idézhetők elő, majd
Minden egyes 235U-mag hasadásakor nagyjából 200 MeV energia szabadul
az ezek során keletkező neutronokkal
fel. Az égő szén vagy a kémiai robbanóanyagok esetében ez csak néhány eV.
újabb hasadások. A folyamat neve
Más szavakkal: 1 rizsszemnyi 235U hasadásából annyi energia keletkezik, mint
láncreakció
3 tonna szén elégetéséből.
Ha a láncreakció szabályozatlanul megy végbe, az energia szinte azonnal,
atomrobbanás formájában szabadul fel. Az atombomba az egyik legpusztítóbb fegyver. (Az elnevezés − az atomerőmű névhez hasonlóan − megtévesztő, mert nem fejezi ki, hogy
75-100%
6
a bomba energiája az uránatomma50-75%
40-50%
5
gok hasadásából származik. Még az
30-40%
4
20-30%
atombombáknál is nagyobb energiá3
10-20%
5-10%
2
júak a hidrogénbombák, melyekben
0-5%
1
0%
fúzióval szabadul fel az energia.)
Az atomerőművekben a szabályozott
láncreakció során felszabaduló energiával áramot termelnek. Magyarország áramszükségletének 40%-át
fedezi a paksi atomerőmű négy reaktora. Az egész világon körülbelül
450 reaktor működik.
Németországban döntés született az
atomerőművek fokozatos bezárásáról. Franciaország (ahol korábban
is jelentős volt a nukleáris energia
aránya) az atomenergia használata
mellett döntött, és az erőműveikben
termelt áram egy részét Németország fogja megvenni és felhasználni.
Magyarországon döntés született a
QQ Az európai atomerőművek és az egyes országokban az energiaellátásban betöltött szerepük paksi atomerőmű bővítéséről.
235
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27. | Veszélyesek-e az atomerőművek?

Az atomerőmű-balesetek ritkák.
Azonban egy-egy súlyosabb szerencsétlenség során a légkörbe, tengerbe
került radioaktív anyagok a szelek és
áramlások révén elterjednek az egész
Földön. Az esővel a földbe, növényekre is rákerülő izotópok az étellel,
a levegővel a testünkbe juthatnak, sőt
beépülhetnek a test sejtjeibe is.
Balesetek, amelyek során jelentős
mennyiségű radioaktív izotóp jutott
a légkörbe:
1952: Kanada, Chalk River
1957: Anglia, Windscale
1957: Oroszország, Ozjorszk, Cseljabinszk
1979: USA, Three Mile Island
1986: Oroszország, Csernobil, mind
ez ideig a legsúlyosabb baleset QQ 2011-ben Bécsben 2000 gyertyával emlékeztek a csernobili katasztrófa 25 éves
évfordulójára és a fukusimai balesetre
2011 Japán, Fukusima
A radioaktív szennyezéssel járó balesetek hátterében gyakran emberi mulaszKÍSÉRLETEZZ!
tás, a biztonsági szabályok durva megsértése áll. Néha környezeti katasztrófa
Egy nagyobb lábasban hozz létre
az ok, földrengés vagy az azt követő áradás (cunami) rongálja meg az erő
keveréssel vízörvényt, ez modellezi
művet.
a felső légkörben áramló levegőt.
Nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen irányba mozdul el a reaktor sérülése
Majd az áramló vízbe cseppents varévén a légkörbe jutott radioaktív felhő.
lamilyen jól látszó folyadékot, tintát, vízfestéket. A szennyezés nem
Napjainkban a fizikusok nagy teljesítményű számítógépekkel próbálják moegyenletesen terjed el, hanem fodellezni a légköri folyamatokat, megérteni a szennyezés terjedésének módját.
nalak mentén. A csernobili baleset
A fukusimai baleset után a tengerbe került szennyező anyagok sorsát sok ezer
után ezért fordult elő az, hogy míg
automatikus mérőműszerrel követik nyomon, így összehasonlíthatják a mért
az egyik városban jelentősen szen�adatokat a számolások eredményével.
nyezett radioaktív csapadék hullt,
Az atomerőművek elhasznált fűtőanyaga radioaktív, ezért különleges tárolóka mellette lévő másikban alig volt
ban kell azokat elhelyezni. Megfelelő árnyékolás esetén a sértetlen tárolókból
mérhető a szennyezés. Fényképezd
nem jut ki ártalmas sugárzás.
le saját kísérleted néhány eredményét, és mutasd be az órán!

Végezd el a kísérletet álló vízben is!
Most hogyan terjed a szennyezés?
A Paksi Atomerőműben 2003. április 10-én éjszaka az erőmű 2. blokkjánál
radioaktív nemesgáz megjelenését észlelték a műszerek, ennek forrása egy
tisztítótartály volt, amelyet ideiglenesen helyeztek el egy, a reaktor mellett található aknában. A tartály a fűtőelem-kazettákon észlelt lerakódás
vegyszeres eltávolítására szolgált. A tartályfedél leemelése után megállapították, hogy a tisztítótartályba helyezett 30 db üzemanyag-kazetta sérült,
deformálódott.
Az üzemanyag-kazetták a tisztítótartály tervezési hibája miatt a szükségesnél
kevesebb hűtést kaptak, ezért túlhevültek. Az eseményt a kezdeti információk alapján 2-es, majd a következmények megismerése után 3-as kategóriá
ba sorolták a közvélemény tájékoztatását szolgáló skálán. Ez ugyan súlyos
üzemzavarnak minősül, de nem jár külső (létesítményen kívüli) kockázattal.
Jelentős környezeti szennyezés nem történt, észrevehető mennyiségű radioaktivitás nem jutott a környezetbe.
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Parányi óriások

NE FELEDD!
Az atommagot a nukleonok közötti rövid hatótávolságú és nagyon erős vonzóerő tartja össze,
ami a nukleáris kölcsönhatásból származik. A nukleáris kölcsönhatás nagyon erős, ezért az
atommagban hatalmas energia
raktározódik. A nehéz atommagok hasadása és a könnyű atommagok egyesülése, fúziója jelentős energiafelszabadulással jár.
A gyorsan felszabaduló energia
pusztító atomrobbanást okoz. Az
atomerőművekben szabályozott
módon használják áramtermelésre az atomenergiát. Az erőművek
baleseteiben a kiszabaduló sugárzó anyag nagy területen való
elterjedése a legnagyobb veszélyforrás.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mit tudsz a nukleáris kölcsönhatásról?
2. Milyen atommag-átalakulások járnak jelentős energiafelszabadulással?
3. Miért lehetnek veszélyesek az atomerőművek?
4. Milyen folyamatból származik az atomerőműben áramtermelésre használt
energia?
5. Európának mely részein van a legtöbb atomerőmű?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Valaki azt állítja, hogy az atomerőművek nem jelenthetnek veszélyt a tőlük 300 km-nél messzebb lakókra. Egyetértesz ezzel? Gyűjts érveket ellene,
illetve mellette, és vitasd meg osztálytársaiddal! Mi a helyzet a hőerőművekkel?
2. Keress az interneten adatokat az 1999-es tokaimurai balesetről! Milyen súlyos volt, és mi okozta?
3. Hogyan változik az egy nukleonra jutó kötési energia az atommagban található protonok és neutronok száma szerint?
4. Határozd meg az 18O magjának tömegét, ha tudjuk, hogy a magban az egy
nukleonra jutó kötési energia 1,278 pJ! A proton és a neutron tömegét keresd meg például a Négyjegyű függvénytáblázatokban!
5. Írj számítógépes programot, amely 10 000 egy helyről induló szennyező részecske véletlenszerű mozgásának követésével modellezi a szennyezett folt
terjedését! Útmutatás: a részecske helyét az x és y koordinátájával add meg,
a véletlenszerű mozgás során az egyik koordináta nőjön vagy csökkenjen
1 egységgel!
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A CSILLAGOK VILÁGA

Megdöbbentően pici a Föld,
az emberiség lakóhelye a Naphoz
képest, de még az óriásbolygókhoz
képest is.
A következő oldalra lapozva
nyomozzuk ki, hogy melyik
bolygónak mi a neve!
Néhányat könnyen felismerhetünk
akár segítség nélkül is.
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28. | A világegyetem méretei
„Mert végre is mi az ember a
természetben? Semmi a végtelenséghez, minden a semmihez
viszonyítva, közép a semmi és
a minden között” – írja Blaise
Pascal a XVII. századi természettudós, matematikus és filozófus.
A kicsinységünket akkor értjük
meg igazán, ha kísérletet teszünk
a világegyetem méreteinek felfogására.

EMLÉKEZTETŐ
Csillagászatról már földrajzórákon is, sőt korábbi fizikaórákon is tanultunk.
A következő négy fejezetben az eddigieknél magasabb szinten ismerkedhetünk meg ezzel az izgalmas tudományterülettel.
A Föld Nap körüli pályájához kötött mértékegység a csillagászati egység (CsE).
Ez a Föld Naptól vett átlagos távolsága, és nagysága 149,6 millió kilométer.
A fény légüres térben 300 000 km/s sebességgel halad. Ezzel a sebességgel
7,5-szer lehet megkerülni egyetlen másodperc alatt Földünket. Mivel a világegyetem méretei hatalmasok, ezért ennek kifejezésére a hétköznapitól eltérő
egységek szükségesek. Ezek egyike a fényév, az a távolság, amit a fény 1 év
alatt tesz meg.

P

A csillagászatban használatos távolságegység a parszek (parallaxisszekundum).
1 parszek a távolsága a Földtől annak a csillagnak (P), amelyikről merőlegesen nézve a Nap irányához képest a földpálya átlagos sugarának látószöge 1 fok 3600-ad
része (1 szögmásodperc). 1 parszek ~ 3,086 · 1013 km ~ 3,26 fényév.

1”

1 pc

Méretek és távolságok a Naprendszerben
1 CsE
Föld
QQ A parszek definíciója

Nap

Ha a Napot gondolatban 10 000 000 000-od (tízmilliárdod) részére kicsinyítjük, akkor átmérője nagyjából akkora lesz, mint egy méretes narancs (14 cm).
Ekkor a 0,5 mm átmérőjű Merkúr 5,8 méterre keringene tőle. Az 1,2 mmes Vénusz 10,8 méterre lenne, az 1,3 mm átmérőjű Föld 15 méterre keringene. A Mars 0,7 mm-es lenne ilyen kicsinyítéskor, és Naptól vett távolsága
22,8 méter. A Jupiter 1,43 cm, és a távolsága 77,8 méter. A Szaturnusz esetében az átmérő 1,2 cm, és a távolság 142,7 méter. Az alig több mint 0,5 cmes Uránusz 287,1 m-re keringene a Naptól, és végül a 0,5 cm-es Neptunusz
449,7 méter távolságban helyezkedne el.

QQ A Naprendszer bolygóinak mérete egymáshoz viszonyítva…

QQ …és a Naphoz viszonyítva
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28. | A világegyetem méretei

Szegeden átadtak egy méretarányos Naprendszer-modellt 2011ben. A Móra Ferenc Múzeum előtt
álló 110 cm átmérőjű Naptól több
mint 3,5 km-re található a 3,6 cm-es
Neptunusz. Az út során természetesen a többi bolygó is felkereshető.
Hasonló arányos modell található
Kecskeméten, ahol a bolygómodellek bronzból készült köztéri szobrok,
és a Tápió vidékén, ahol a Sülysápi
Csillagvizsgáló 4 méter átmérőjű kupolája a Nap, így a bolygók majdnem
négyszer távolabb vannak tőle, mint
Szegeden.

QQ A szegedi Naprendszer-túra útvonala

A csillagok mérete és távolsága

SZÁMOLD KI!

A Nap egy átlagos csillagnak tekinthető. Ha képzeletben kicsinyítéssel átmérőjét 14 cm-re csökkentjük, akkor a Pollux, a téli égbolt fényes csillaga az
Ikrek csillagképből, 1,1 méteres lenne. Ekkor az Aldebaran, a Bika csillagkép
narancsszínű csillaga 5,5 méteres, az Antares nevű narancsvörös szuperóriás
csillag 60 méter átmérőjű, azaz ha az Antares állna a Nap helyén, széle túlnyúlna a Mars pályáján. Az univerzum jelenleg ismert legnagyobb csillaga,
a Nagy Kutya csillagképben található VY Canis Majoris az alkalmazott kicsinyítés mellett 294 méter átmérőjű lenne, azaz a Nap helyére állítva még az
Uránusz pályáját is magában foglalná.
A Napból a Földre a fény alig több mint 8 perc alatt érkezik. A második legközelebbi csillag azonban a Földtől már 4,36 fényévre esik. A Pollux távolsága

Hány kilométer az 1 fényév távolság?

Merkúr < Mars < Vénusz < Föld

Föld < Neptunusz < Uránusz < Szaturnusz < Jupiter

Jupiter < Wolf 359 < Nap < Szíriusz

Szíriusz < Pollux < Arcturus < Aldebaran

Aldebaran < Rigel < Antares < Betelgeuse

Betelgeuse < Mu Cephei < VV Cephei A < VY Canis Majoris

A Föld tömege a Nap tömegének hárommillio
mod része. A Jupiter tömege 317,8-szor nagyobb
a Földnél. A legnagyobb
tömegű ismert csillagok
100–150-szer nagyobb tö
megűek a Napnál.

QQ A Naprendszer bolygói és néhány ismert csillag mérete egymáshoz viszonyítva. Ennek animált
változata például itt megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=jY_0U3e-Az0
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A csillagok világa

33,7 fényév, az Aldebaran 65 fényévre található, az Antares ~ 600 fényév tá
volságban van, a VY Canis Majoris pedig 4900 fényévre.
Az Androméda-köd tiszta időben,
a lakott településektől távol szabad szemmel is látható. Az a halovány folt, amit ekkor megfigyelhetünk, az Adroméda-köd kétmillió
évvel ezelőtt keletkezett fénye, és
a galaxis kétmillió évvel ezelőtti állapotáról árulkodik.

A galaxisok mérete, távolsága
A példáinkban ismertetett csillagok mind a mi galaxisunk („csillagváro
sunk”), a Tejútrendszer csillagai. Tehát példáink azon 300 milliárd csillag
közül valók, melyek 100 000 fényév átmérőjű galaxisunkban találhatók.
A galaxisokban jellemzően 10 millió és 1000 milliárd közötti csillag található,
a galaxisok átmérője több ezertől több százezer fényévig terjed, távolságuk
fényévmilliókban mérhető. A ga
laxisok csoportosulását galaxishal
maznak nevezik. „Ikergalaxisunk”, a
velünk egy galaxishalmazba tartozó
Androméda-köd kétmillió fényévre
van tőlünk. A két galaxis közeledik
egymáshoz, és „hamarosan”, né
hány milliárd év múlva összeütközünk.

Távlatok az időben

� Az Androméda-köd

Jelenlegi ismereteink alapján a világ
egyetem nagyjából 13,7 milliárd év
vel ezelőtt jött létre. A Föld 4,5 milliárd éves. A Föld történetét leíró
4500 oldalas könyvnek a modern
ember megjelenéséről szóló része az
utolsó sora, és az emberiség írott tör
ténelme mindössze egyetlen szó.

NE FELEDD!
Univerzumunkat, mely jelenlegi tudásunk szerint közelítőleg 13,7 milliárd évvel ezelőtt jött létre, galaxisok
milliárdjai népesítik be. A galaxisok milliárd és milliárd
csillagot tartalmaznak, melyek környezetében felbecsülhetetlen számú bolygó kering. A galaxisok mérete
fényévszázezrekben mérhető, a közöttük lévő távolság
pedig fényévmilliókban. Hogy mi van a galaxisok közötti
térben, üres, esetleg sötét, tehát szemmel nem látható
anyag tölti-e ki, ma még nem tudjuk biztosan. Bolygó-

rendszerünk, a Naprendszer határait nem ismerjük pontosan. Földünk 150 millió kilométerre van a Naptól, míg
a legtávolabbi ismert bolygó, a Neptunusz harmincszor
messzebb, 4,5 milliárd kilométerre kering. Ezek a távolságok elenyészően kicsinek tűnnek fényévben kifejezve,
a Neptunusz a Naptól alig több mint 0,0005 fényévre
van, míg az Androméda-köd távolsága 2 millió fényév.
Napunk egy közepes méretű csillag. Sokkal nagyobbak
is találhatók galaxisunkban.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi a fényév és a csillagászati egység definíciója? Miért
volt érdemes ezeket a mértékegységeket bevezetni?
2. Állítsd sorba a bolygókat először méretük, majd a Naptól vett távolságuk szerint!
3. Mekkora lenne egy „marslakónak” a marsi csillagászati
egység?
4. Látható-e szabad szemmel a Földről a Mars, illetve
a Vénusz?

5. Add meg a Mars minimális és maximális távolságát
a Naptól fénymásodpercben!
6. Milyen messze van a Föld a Vénusztól, ha legközelebb
esnek egymáshoz?
7. Milyen messze van a Föld a Vénusztól, ha legtávolabb
kerülnek egymástól?
8. Mekkora a legnagyobb távolság a Mars és a Vénusz között?
9. A Földről nézve eshet-e egy irányba a Mars és a Vénusz?
Megfigyelhető-e ez szabad szemmel?
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28. | A világegyetem méretei

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mekkora lenne egy „marslakónak” a marsi parszek?
2. Hányszor férne rá a Szaturnusz a Nap és Szaturnusz
közötti távolságra, azaz ez a távolság hány Szaturnuszátmérő?
3. Helyezz el egy gombostűt egy asztalon. A gombostű
fejét tekintsd a Napnak. Hol helyezkednek el a bolygók
az így meghatározott arány alapján?
4. Rutherford feltételezte, hogy az atom közepén az atommag helyezkedik el, és körülötte keringenek az elektronok. Így Rutherford modelljében az atommag és elekt-

ronjai egyfajta „bolygórendszernek” tekinthetőek. Bohr
modelljében az elektronok atomon belüli helye is meghatározhatóvá vált. Nagyítsd gondolatban akkora méretűre az atommagot, mint könyvünkben (109. oldal) az
alaposan lekicsinyített Nap mérete (nagyobb narancs).
Ekkor mekkora sugarú pályán kering a hidrogénatom
esetében a legbelső pályán lévő elektron, ha a Bohrmodell szerint a hidrogén elektronjának legmélyebb
energiaszintjéhez 0,0529 nm-es pályasugár tartozik?
Hasonlítsd össze a pálya sugarát a Naprendszer bolygóira kapott eredménnyel!
5. Melyik félgömbről figyelhető meg az Androméda-köd?
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29. | A csillagfény üzenete
A csillagok fényes pontok az éjszakai égbolton. Nehéz elképzelni, hogy bármit megtudhatunk
róluk a látványuk alapján. De
műszereink és találékonyságunk
révén a csillagfényből rengeteg
információt nyerhetünk forrásukról, a csillagokról.

EMLÉKEZTETŐ
A csillagok által kibocsátott elektromágneses sugárzás sok mindent elárul
ezekről az égitestekről. A csillagászat történetének kezdetén az észleléseket
szabad szemmel végezték, és ebből fakadóan csak a csillagfény látható ös�szetevőjéről szerezhettek tudomást. A modern távcsövek nemcsak a csillagfény összegyűjtésében segítettek, hanem a szemmel nem látható összetevők
észlelését is lehetővé tették.

látszólagos magnitúdó

A csillagok fényessége

30
20
10
0
–10
–20
–30

A csillagok látszólagos fényességét magnitúdóban mérik. Minél fényesebbnek látszik egy csillag, annál kisebb magnitúdójú. A Nap –26,86 magnitúdójú, a telihold –12,6, a Vénusz –4,6 magnitúdós, az égbolt legfényesebb csillaga, a Szíriusz –1,45 magnitúdós. Szabad szemmel egy 6 magnitúdós csillagot
tudunk még észlelni, a legnagyobb
földi távcsövek 25 magnitúdóig, a
a Hubble-űrtávcső és a Keck obszervatórium észlelési határa (30)
a Hale-teleszkóp észlelési határa (27)
Hubble-űrtávcső 30 magnitúdóig
észlel. A fényességi skála érdekessé1 méteres teleszkóp észlelési határa (19)
ge, hogy a fényesség nem egyenesen
binokuláris távcső észlelési határa (10)
arányos a magnitúdóértékkel. Egy
Barnard-csillag (9,5)
a szem észlelési határa (6,0)
magnitúdókülönbség a fényességben
Sarkcsillag (2,5)
2,512-szeres változást jelent, tehát ez
Betelgeuse (0,8)
Alfa Centauri (0,0)
logaritmikus skála. Mivel a látszólaSzíriusz (–1,5)
gos fényesség azon is múlik, milyen
Vénusz (–4,4)
messze van a csillag, bevezették az
telihold (–12,5)
abszolút fényesség fogalmát. Egy csillag abszolút fényessége akkora, mint
amekkora a látszólagos fényessége
Nap (–26,8)
10 parszek (32,6 fényév) távolságból
lenne.

QQ Egyes égitestek fényessége

Melyik égitestnek nagyobb az abszolút fényessége, a Vénusznak
vagy a Szíriusznak?
A Földtől 65 fényévre található az
Aldebaran nevű csillag. A látszó fényessége vagy az abszolút fényessége nagyobb?

SZÁMOLJUK KI!
Közelítőleg hányszor fényesebb a
telihold, mint a Vénusz?

QQ Hipparkhosz

A fényességi skálát elsőként a görög
tudós Hipparkhosz (Kr. e. ~160–125)
használta, ő a csillagokat fényesség
szerint hat csoportba osztotta, és a
ezeket 1–6-ig számozással jelölte.
Az 1. csoportba kerültek a legfényesebbek csillagok, a 6.-ba a szabad
szemmel látható leghalványabb csillagok.
Ezt a skálát máig megtartottuk, csak
pozitív és negatív irányba kibőví
tettük.
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Mivel a fényesség mérése szabad szemmel történt, nem volt kellően megbízható. A műszeres fényességmérés módszerét Friederich Zöllner (1834–1882)
német fizikus és csillagász dolgozta ki. Az általa 1861-ben megalkotott fotométerben a csillagok fényét egy prizmán átvezetve a prizma elforgatásával
addig csökkentette, amíg azonos nem lett a műszerben elhelyezett mesterséges fényforráséval. A prizma elfordításának mértéke alapján pontosan meg
lehetett állapítani, hogy a csillag fényessége hányszorosa a mesterséges forrásénak. Ma már CCD-érzékelővel (a fényt elektromos jelekké alakító eszköz)
mérik a csillagok fényességét.

A csillagok színe
Egy távcső segítségével könnyen megtapasztalható, hogy a csillagok színe
meglehetősen változatos, a kékestől a vörösig a sárgán át többféle színt megfigyelhetünk. A csillagok színe hőmérsékletükről árulkodik. A prizmával
felbontott csillagfényben fellelhető elnyelési és kibocsátási színképvonalak
alapján azonosítani lehet a csillagok kémiai összetételét, következtetni lehet légkörükre, egyéb fizikai jellemzőikre. A színképvonalak kiszélesedése
a csillag forgásáról árulkodhat. A csillagok színe felső rétegeik hőmérsékletéről is tanúskodik, ugyanis a csillagok által kisugárzott elektromágneses
hullámok frekvenciája jellemző a csillagok hőmérsékletére.
Szín

Hőmérséklet

Példa

33 000 vagy több

Zeta
Ophiuchi

10 500 – 31 000

Rigel

7 500 – 10 000

Altair

6 000 – 7 200

Procyon A

5 500 – 6 000

Nap

4 000 – 5 250

Epsilon Indi

2 600 – 3 850

Proxima
Centauri

QQ A csillagok színképei

QQ Színes csillagok

A legnagyobb távcsövek
A távcsövek elsődleges szerepe, hogy összegyűjtsék a csillagfényt. Minél nagyobb egy távcső átmérője, annál több fényt tud összegyűjteni. Ha a távcső átmérőjét a pupillánkéhoz hasonlítjuk, jól érzékelhető, mennyivel több
információt nyerhetünk a távcsővel, mint szabad szemmel. A legnagyobb
tükrös távcsövek tükrének átmérője meghaladja a 10 métert, a jelenleg legnagyobb optikai távcső a Kanári-szigetek egyik hegyén található, és átmérője
10,4 méter.

SZÁMOLJUK KI!
Hányszor több fény érkezik egy távoli objektumról a 10,4 méteres átmérőjű
tükrös távcső tükrére, mint tágult pupillánkra, melynek átmérője 7 milliméter?
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Miért remegnek a csillagok?
A csillagok észlelését nagymértékben
zavarhatja a Föld légköre. A légkör
átlátszósága és a légkörben fellépő áramlások, hullámok egyaránt
befolyásolják a csillagok észlelését.
A csillagokról érkező lényegében
párhuzamos fénysugarak a légkör inhomogenitása miatt nem maradnak
párhuzamosak, így a távcsövekben a
képük elmosódottá válik.
A horizont közelében észlelt csillagok esetében a légkör torzító hatása nagyobb. A nagyobb távcsöveket
azért telepítik hegycsúcsokra, mert
a megfelelően megválasztott hegycsúcsok a lakott településektől távol
esnek (kicsi a fényszennyezés), és a
légkör torzító hatása is kevésbé befolyásolja az észlelést. A legjobb észlelési eredményeket a légkör hatásának
teljes kiküszöbölésével lehet elérni.
Ezért telepítnek távcsöveket az űrbe.
Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a
légkör torzítása hullámhosszfüggő,
ezért például a rádiótávcsöveket nem
zavarja a légkör jelenléte.

QQ Óriástávcső a Kanári-szigetek egyikén

QQ Az eredetileg párhuzamos fénysugarak
a légkörön áthaladva különböző
szögben érik a távcső tükrét, így
visszaverődve nem pontosan egy
fókuszpontban metszik egymást, ami
elmosódott képet eredményez

csillag

rövid út az atmoszférában
hosszú az út az atmoszférában =
nagyobb elmosódottság

atmoszféra
QQ A horizont közelében észlelt csillagok esetében a légkör torzító hatása nagyobb
(az ábra erősen túloz)
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2007 óta minden évben általában
március utolsó szombatján 20.30-kor
egy órára lekapcsolják a közvilágítást. A kampány kezdete óta egyre
több nemzet csatlakozik a Föld órája
akcióhoz. 2014-ben Magyarországgal együtt már 162 ország vett részt
benne.
Ilyenkor megnézhetjük a csillagos
eget a városokból is, mert lecsökkentjük a világűr „díszkivilágítását”,
és legalább egy órára visszaszorítjuk
a fényszennyezést.

QQ A világ éjszaka

Rádióablak

a légkör átlátszatlansága

A Föld légköre tiszta időben nagymértékben átereszti a csillagokból érkező
látható fényt. De vajon hogyan viselkedik a szemmel nem látható hullámhosszú sugárzásokkal szemben? A grafikonon jól látszik, hogy a légkör a rádióhullámok tartományában is áteresztő.

gamma-, röntgen- és UV sugárzás
(elnyelődik a légkörben)

infravörös fény
(elnyelődik a légkörben)
látható fény
(a földfelszínről)
rádióhullámok
(a földfelszínről elérhető
tartomány)

hosszúhullámú
rádióhullámok
(az ionoszféra
visszaveri)

hullámhossz

QQ A Föld atmoszférájának elektromágneses áteresztőképessége a hullámhossz
függvényében százalékban

Rádiótávcsövek
Szemben a szabad szemes észleléssel, a műszerek a látható tartományon kívüli elektromágneses hullámtartományban is tudják észlelni a csillagfényt.
A csillagok által kibocsátott rádióhullámok lényegében akadálymentesen érik
el a Földet, és a csillagokról fontos információkat hordoznak. A rádióhullá
mok összegyűjtése parabolaantennák
segítségével lehetséges. Az antenna
olyan „fémhálózat”, mely a rá eső rádióhullámokat az antenna fókuszába
veri vissza. Rádióhullámok felfogására alkalmas parabolaantennákból
jóval nagyobb átmérőjűeket tudunk
készíteni, mint tükrökből vagy lencsékből. A legnagyobb magányos
rádiótávcső Puerto Ricóban, a Karib-

2020-ban kezdik meg az észlelést
a SKA (Square Kilometre Array) projekt keretében. A program olyan
összehangolt rádiótávcső-rendszer
kifejlesztését tűzi ki célul, mely
1 km2 területen közel 3000 rádiótávcsőből fog állni. A parabolaantennák rendszerét Afrikában vagy
Ausztrália–Új-Zéland
területén
építik ki, és ötvenszer érzékenyebb
lesz a jelenleg legjobb rádiótávcsőnél, az észlelés pedig tízezerszer válik gyorsabbá. A megaprojektben húsz ország mérnökei és
tudósai vesznek részt.
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QQ Az arecibói rádiótávcső óriási parabolaantennája egy vulkán kráterében épült

A NASA (Amerikai Űrkutatási Hivatal) komoly hangsúlyt fektetett az
űrtávcső programjának népszerűsítésére. Az űrtávcső képeinek megújuló gyűjteményét a http://hubble
site.org/gallery/ címen érheted el.

tenger egyik szigetén található egy természetes völgykatlanban. Az arecibói
parabolaantenna átmérője 340 méter. A rádiótávcső által összegyűjtött információk mennyiségét növelni lehet hálózatban elhelyezett és egymással ös�szekötött rádiótávcsövek jeleinek kiértékelésével is, amikor az egyes antennák
egyetlen nagy átmérőjű óriásantenna részeiként működnek.

Hubble Space Telescope (HST) – az űrtávcső
A Hubble-űrtávcső 1990 áprilisa óta kering 559 km magasan a Föld felett.
A távcső tömege 11,1 tonna, főtükre 2,4 méter átmérőjű, és Föld körüli pályáját alig több, mint 1,5 óra alatt futja be. Energiáját napelemekkel nyeri.
Az űrtávcső a légkör zavaraitól mentes környezetben, a földi fényektől távol,
rendkívül éles képeket készít a világűr különböző tartományairól.
A távcső működése korántsem volt zavartalan. 1993 és 2002 között négy
űrexpedíciót küldtek a távcsőhöz, ahol az asztronauták javításokat végeztek a rendszeren. A HST szerepét átvevő James Webb-űrtávcső indítását
2014-re tervezték, de költségvetési szigorítás miatt ez elmaradt, és a jelenlegi tervek szerint 2018-ra tolódik. A JWST tömege a HST-nek alig több

QQ Az űrtávcső javítása
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mint fele, de főtükrének átmérője
több mint kétszerese lesz. A Hubbleűrtávcsövet előbb-utóbb megsemmisítik, a Csendes-óceánba irányítják.
A JWST honlapja a könyv írásakor
a következő: http://jwst.nasa.gov/
recentaccomplish.html

Az űrtávcső fontos előnye a földi
távcsövekhez képest, hogy nemcsak a látható és a rádiótartományban tudja észlelni a csillagok
sugárzását. Mi ennek a magyarázata?

NE FELEDD!
A csillagokat fényességük szerint
csoportosíthatjuk. Fényerejüket
magnitúdóban mérjük. A csillagok abszolút fényessége lehetővé
teszi fényességük összehasonlítását. A csillagfény árulkodik
többek között a csillag kémiai
összetételéről, mozgásáról, hőmérsékletéről. Műszereink segítségével jóval több információt
gyűjthetünk össze a csillagokról,
mint szabad szemmel. A legfontosabb eszközeink az optikai távcsövek és a rádiótávcsövek, de
használunk infratávcsöveket és
röntgentávcsöveket is. Az optikai,
infra- és röntgentávcsövek esetében a légkör zavaró hatását is ki
kell küszöbölnünk. Ezért telepítjük távcsöveinket hegycsúcsokra,
illetve állítjuk Föld körüli pályára.

Rolf Olsen, 2012
10”-os Newton-tükrös távcső (f/5)

ESO La Silla Obszervatórium, 2010
1,5 m-es Danish teleszkóp

Hubble-távcső, 2002

QQ Képek földi távcsővel, és ugyanaz a Hubble-űrtávcsővel

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mit jelent a csillag fényessége? Mi az abszolút fényesség?
2. Melyek a csillag fényéből nyerhető legfontosabb információk?
3. Miért telepítik a távcsöveket lakatlan területeken magasodó hegycsúcsokra?
4. Melyek az űrtávcső előnyei a földi műszerekhez képest?
5. Mit jelent, hogy egy csillagnak negatív a magnitúdója? Mi a nulla magnitúdó jelentése?
6. Nevezz meg egy olyan csillagot, melynek fényessége a Földről figyelve
nagyobb, mint az abszolút fényessége, és olyat is, amelynek a fényessége
kisebb az abszolút fényességénél!
7. Miért látjuk remegni a csillagokat?
8. Mekkora a legnagyobb magyarországi távcső, és hol található?
9. Milyen elektromágneses hullámtartományban fürkészhető leghatékonyabban a világegyetem a Föld felszínéről?
10. Az elektromágneses hullámok melyik tartományát nem ereszti át (szűri) a
légkör?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Két csillag abszolút fényessége azonos. Az egyik 5 parszekre van, és 2 magnitúdóval fényesebbnek látszik a másiknál. Milyen messze van a másik csillag?
2. Ha egy vasrudat fokozatosan hevítünk, kellően magas hőmérsékleten a
színe is változni kezd. Ha láttál ilyen folyamatot filmen, vagy akár a valóságban, meg tudod állapítani, hogy egy kék vagy egy vörös fényű csillag a
melegebb. Válaszodat indokold!
3. Mi köze van az üvegházhatásnak a csillagok Földről való megfigyelhetőségéhez?
4. Milyen hullámhossztartományban működik az arecibói obszervatórium
távcsöve? Hogyan befolyásolja ez a tény a távcsőtükör (antenna) méretét?
5. Mi az akadálya annak, hogy kozmikus röntgenforrásokat a Föld felszínéről
hatékonyan megfigyeljünk?
6. Hogyan utal egy csillag fényében megfigyelhető színképvonalak eltolódása a csillag haladó mozgására?
7. Mi a magyarázata annak az állításnak, hogy a csillagok fényében megfigyelhető színképvonalak elmosódottsága a csillagok forgásáról árulkodik?
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30. | Aki távolba néz, a múltba néz
A fény terjedésének véges sebessége és a világegyetem hatalmas
méretei arra késztetnek minket,
hogy újraértékeljük, amit az időről gondoltunk eddig. A múlt, a
jelen és a jövő fogalmak jelentése
nyilvánvalónak tűnik mindenki
számára. De tényleg olyan nyilvánvaló?

EMLÉKEZTETŐ
A fény sebessége légüres térben, és így az űrben is 300 000 km/s. A Nap valamivel több mint 8 fénypercre van a Földtől, azaz a Nap fénye jó 8 perc alatt éri
el a Földet. A legközelebbi csillag (leszámítva a Napot) az alfa Centauri, ami
4,36 fényévre található, míg ikergalaxisunk, az Androméda-köd fénye kétmillió év alatt érkezik meg a Földre.

Bevezető gondolatok
η

ζ ε
δ

α
γ

fényév

Az Einstein által megfogalmazott relativitáselmélet kimondja, hogy semmilyen fizikai hatás, anyagi részecske
nem terjedhet gyorsabban, mint a
fény légüres térben. Egymástól térben elkülönülő dolgok között információátadás fizikai hatással (pl. fényjellel vagy elektromos áramlökéssel)
történik, így az információ terjedése
is mindig időt igényel. Az információterjedés sebessége a relativitáselmélet szerint nem lehet nagyobb,
mint a légüres térbeli fénysebesség.

β

200

150

100

A „hamis” csillagképek

QQ A Göncölszekér az égbolton

Ha pillantást vetünk az égbolt csillagaira, azt gondolhatjuk, hogy a csillagok most az égen így helyezkednek
el. De vajon helytálló ez a kép? Válasszuk ki a Göncölszekér csillagképet. A csillagkép csillagai egymástól
eltérő távolságban vannak a Földtől. A Göncölszekér rúdjának végén
található η jelű csillag több mint
200 fényévre, míg a δ jelű csillag
60 fényévre van a tőlünk. Mindez
azt jelenti, hogy az η csillag 200 évvel ezelőtti állapotát látjuk egyszerre
a δ csillag 60 évvel ezelőtti állapotával. Mivel a csillagok mozognak,
kijelenthetjük, hogy a Göncölszekér
csillagainak jelenlegi helyzetéről egy
pillanatfelvétellel nem nyerhetünk
biztos tudást. Amikor a csillagképet
nézzük, az idő és tér különböző tartományait szemléljük egyszerre.

50

0
QQ A Göncölszekér csillagainak helyzete
a térben

A világegyetem múltjának kutatása egyet jelent a műszereink
tökéletesítésével. A jelenleg megfigyelhető legtávolabbi objektum
több mint 13 milliárd fényévre van
a Földtől. Mivel a világegyetem ismert kora nagyjából 13,7 milliárd
év, az univerzum egy korai állapotát tükröző, meglehetősen ősi
objektumról van szó, mely aligha
létezik most.

118

FI-505041101_Fizika 11_TK_beliv.indb 118

2018.03.10. 19:54:02

30. | Aki távolba néz, a múltba néz

A múlt tanulmányozása mindig izgalmas feladat. A történészek nem kis
erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy kiderítsék, mi történt pontosan
évszázadokkal ezelőtt. A csillagászoknak „könnyebb” a helyzete. Ők látják a
múltat. Minél távolabbi tartományait vizsgálják egyre jobb felbontású műszereikkel a világegyetemnek, annál korábbi állapotáról kapnak képet.

Múlt, jelen és jövő
Hagyományos gondolkodásunk számára a múlt, jelen és jövő fogalma az idővel van összekötve. A jelen, ami éppen most, ebben az időpillanatban történik. A múlt a megelőző időpillanatok összessége, a jövő pedig a jelent követő időpillanatok sokasága. De másképpen is beszélhetünk a múltról. A múlt
mindaz, ami biztosan megtörtént, és a jövő, ami még biztosan nem. De vajon
a két megfogalmazás azonos tartalmat takar?

Mutasd meg, hogy a két megfogalmazás nem egyenértékű!

Az oksági elv
A világ leírása során azt a meggyőződést alakítottuk ki, hogy a történéseknek
oka van, az okoknak pedig következménye. A múltunk befolyásolja a jelent.
Amiről biztosan tudhatjuk, hogy megtörtént, az hatással lehet ránk, ami biztosan nem történt meg, az nem lehet ránk hatással. A jelen történéseinek oka
csak múltbeli esemény lehet.
A múlt és jövő XXI. századi meghatározása a fizikában a XIX. század vége óta
következetesen használt oksági elvhez köthető. A múlt az, ami befolyásolhatja
a jelent, a jövő az, amit a jelen befolyásolni tud. Ebben az értelemben nem
lehet az a múltunk, ami négy perccel ezelőtt a Napon történt, hiszen nem
befolyásolja a földi jelent, csak a földi események jövőjére lehet hatással, és
ami négy perc múlva fog történni a Napon, azt legfeljebb egy múltbeli cselekedetünk befolyásolhatja, a jelen pillanata nem.
Minél távolabbi tartományokat vizsgálunk, annál szélesebb a múltat a jövőtől
elválasztó idősáv. Míg ott, ahol vagyunk, a múltat a jövőtől egy pillanat választja el, addig az Androméda-ködön az általunk észlelt és esetleg befolyásolható eseményeket elválasztó idősáv négymillió év.

Magyarázd meg, hogy ami a kétmillió fényévre lévő Andromédaködön 1,9 millió évvel ezelőtt történt, az nem a mi múltunk, és ami
1,9 millió év múlva fog történni, az
nem a mi jövőnk a jelen pillanatához viszonyítva!
Miért lesz négymillió év széles az
idősáv az Androméda-ködön, mely
a múltunkat a jövőnktől elválasztja?
Jelentik-e a fentiek azt, hogy az
Androméda-ködön a múltat a jövőtől nem egy pillanat választja el?

Mi a jelen?
Mit értünk azon, hogy most? Hogyan értelmezhetjük a jelen fogalmát? Most
itt állok a tisztás szélén, és te is itt állsz mellettem. Odébb egy madár felrebben,
még távolabb a fákat ringatja a szél. A hegyoldal felett éppen most füst száll fel.
A most ellentmondásos fogalom, mert azt értem bele, amit egy adott pillanatban látok. A jelen fogalmát egy olyan világról mintáztuk, ahol nem kell idő a
fény terjedéséhez. Mivel a fénysebesség nagyon nagy, világunk ilyennek tűnik,
ha nem nézünk túl messzire.
Mivel a fény sebessége véges, a jelen nagyobb távlatokban nem jelentheti az
egyszerre látott dolgok összességét. De akkor mi a jelen? Az egyszerre történt dolgok összessége. De hogyan dönthető el, hogy a dolgok egyszerre történtek? Ha nem lennének órák, azt mondanánk, talán sehogy sem. Azonban
órák segítségével azt mondhatjuk: ha a dolgok egy időben történtek, azaz a
pontos órák a különböző helyeken ugyanazt az időt mutatják, akkor mind
ugyanazon jelenhez tartoznak. A speciális relativitáselmélet szerint az egyidejűség viszonylagos. Ami a földlakók számára egyidejű, nem lesz egyidejű
a földlakókhoz képest mozgó rendszerekben. A földlakók egymással szinkronizált pontos órái nem lesznek szinkronizáltak egy, a Földhöz képest mozgó
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megfigyelő szerint. Azaz a jelen maga is viszonylagos. Csak a jövő és a múlt a
biztos bármilyen megfigyelő mozgásától függetlenül, amennyiben az oksági
elv alapján határozzuk meg.

ami
jövőnek
tűnik
ami
múltnak
tűnik

balról jövő fény útja
a téridőben
a múltban, és az
„itt és most” után
a jövőben

jövő

múlt

ami
jövőnek
tűnik
ami
múltnak
tűnik

lehetséges jelen

lehetséges jelen

idő – a tengely mentén mindenütt „itt” van

hely – a tengely mentén
mindenütt
„most” van
jobbról jövő fény útja
a téridőben
a múltban, és az
„itt és most” után
a jövőben

QQ „A fénykúp” függőleges metszete

A hagyományos gondolkodás szerint, ami nem része a
múltnak vagy a jövőnek, az most van, az a jelen. Eszerint
a logika szerint a jelenbe tartozik az is, ami az Androméda-ködön egymillió éve történt, és az is, ami egymillió év
múlva fog történni. Mindez ellentmond annak a képzetünknek, hogy a jelen a tér minden pontjában csak egy,
a mi „most”-unkkal egyidejű pillanat. De a múlt és a jövő
közötti időszakadék tőlünk távolodva mind nagyobbnak tűnik. A relativitáselmélet úgy oldja fel ezt az ellentmondást, hogy bebizonyítja, mindig van olyan, hozzánk
képest mozgó megfigyelő, aki számára a mi mostunk
egyidejű lesz a tér bármely pontjában végbemenő olyan
eseményekkel, melyek nem tartoznak sem a múltunkba,
sem a jövőnkbe. (Ezt a tartományt jelöltük a fenti ábrán
lehetséges jelenként.)
A speciális relativitáselmélet értelmében az egyidejűség
relatív, ami azt jelenti, hogy azok az eseménypárok, melyek között nem állhat fenn ok-okozati kapcsolat, egyidejűek is lehetnek, de akár megelőzhetik egymást, időrendjük tetszőleges lehet. Mindez a megfigyelők mozgásának
függvénye.
Mindebből nagyon szokatlan következtetések fakadnak.
Maga az idő is a megfigyelő mozgásától függ. Hiszen ha
két esemény egyszerre történik az egyik megfigyelő szerint, de nem egyszerre egy hozzá képest mozgó másik
szerint, akkor nem lehet eldönteni, hogy a két esemény
között mennyi idő telt el valójában. Azaz a két esemény
között eltelt idő relatív, a megfigyelők mozgásától függ.
De relatívvá válik a távolság is. Egy rúd hossza, azaz a két
vége közötti távolság azon múlik, meg tudunk-e állapod-

ni abban, hol van a rúd két vége egy időben. Ha ugyanis
nem egy időben vizsgáljuk a rúd két végét, akkor azok távolsága csak akkor lesz egyenlő a rúd hosszával, ha a rúd
áll. Egy hozzánk képest mozgó megfigyelő számára a rúd
mozog, és a mi két egyidejű pillanatunk sem lesz egyidejű. Így a rúd hosszát is másnak fogja tartani.
Egy hozzánk képest 0,86 fénysebességgel mozgó űrhajóban az idő feleolyan gyorsan telik a mi óránkkal mérve,
mint nálunk, itt a Földön, és egy, az űrhajóval együtt mozgó méterrúd hosszát mindössze 0,5 méternek mérnénk a
Földről mérve.
A relativitáselmélet legnagyobb nehézsége nem az idő
és távolság szokatlan „viselkedésének” megértésében rejlik, hanem abban, hogy az eredmények viszonylagosak,
a megfigyelőtől függőek. A távozó űrhajóhoz képest a
Föld, azaz mi mozgunk nagy sebességgel, vagyis az űrhajósok szerint a mi óráink lassultak le, és a mi méterrudunk
rövidült a felére. Mi a saját vonatkoztatási rendszerünkben meg tudjuk mérni a saját (álló) méterrudunkat és a
hozzánk képest mozgó méterrudat is, és a két eredmény
nem lesz azonos. Az űrhajósok is ugyanezt tapasztalják
méréseik során a saját vonatkoztatási rendszerükben. Hogyan dönthetjük el, hogy a földi megfigyelőnek vagy az
űrhajósnak van igaza? Erre az izgalmas kérdésre a későbbiekben keressük a választ.
A speciális relativitáselmélet abból a meglepő tényből
indul ki, hogy a légüres térben terjedő fény sebességét
az egymáshoz képest mozgó megfigyelők azonosnak
tapasztalják. Ezt a tényt mérésekből szűrték le. A térre és
időre vonatkozó szokatlan következtetések lényegében
ennek az állításnak a következményei.
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EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Nevezz meg egy olyan eseményt az életedben, ami a múltban volt, és egy
olyat, amelyik a jövőben lesz!
2. Mondj példát olyan eseményre, mely a jelen pillanata előtt volt, de csak a
jövőben szerezhetünk róla tudomást!
3. Nevezz meg egy olyan eseményt, mely a jelen pillanatot követően történik
(ha történik), de mi már semmilyen módon nem lehetünk befolyással rá!
4. Gondold végig, mi lenne, ha a fény sebessége csak néhány centiméter lenne percenként! Találj ki egy különleges példát erre az esetre!
5. Mikor született Albert Einstein speciális relativitáselmélete? Kapott-e
Einstein ezért a munkájáért Nobel-díjat?
6. Ha egy tükör előtt állunk a tükörtől 2 méterre, közelítőleg mennyivel korábbi állapotban látjuk a tükörben a lábunkat?
7. Mi az oka annak, hogy az új év a Föld különböző pontjain máskor kezdődik?
Lehetne-e ezen változtatni rendeleti úton?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Az Androméda-köd kétmillió fényévre van tőlünk. Mikor szerezhetünk
tudomást arról az esetleges robbanásról, mely egymillió év múlva történik az Androméda-ködön? Vegyük figyelembe, hogy az Androméda-köd
270 km/s-os sebességgel száguld felénk! Képzeld el, hogy a robbanást egy
olyan bomba okozza, amit távolról küldött fényjellel lehet hatástalanítani.
Tudjuk-e hatástalanítani a bombát az elkövetkező egymillió évben?
2. Milyen mérési eljárással lehetne megállapítani, hogy két térben távoli esemény egyszerre történt? Használd a fényt a módszerhez!
3. Milyen korlátokat jelenthet a Földről irányítható űrjárművek szempontjából a fény véges sebessége?
4. Mondj egy olyan helyet a világegyetemben, ahol arról, ha egy órával ezelőtt történt valami, még biztosan nem tudhatunk most!
5. „Egy kozmikus eseményt, például a Jupiter Európa nevű holdjának a Jupiter takarásába való kerülésének időpontját másodpercre pontosan meg
lehet adni.”
		 Elemezd ezt az állítást! Milyen alapon jelenthetjük ki, hogy éppen most került az Európa a Jupiter fedésébe? Mikor tudhatom, hogy az esemény biztosan bekövetkezett? Mire lehet következtetni a két válasz különbségéből,
és hogyan?
6. Tételezzük fel, hogy egy tér-idő grafikonon a teret fényévekben mérjük.
Milyen egységekben kell mérni az időt, hogy a fény útja a tér–idő grafikonon 45°-os dőlésű egyenes legyen (lásd a fénykúp ábráját a 120. oldalon )?

NE FELEDD!
Az információk terjedéséhez idő
kell. Amikor az információ, például a fényjelbe kódolva, egy távoli objektumról érkezik, akkor
az a távoli objektum egy korábbi
állapotáról tanúskodik, arról az
állapotról, ami akkor jellemezte
az objektumot, amikor a fény elindult. Ilyen értelemben a „távolság
idővé válik”, minél távolabbra nézünk, annál korábbi állapotát ismerjük meg a dolgoknak. A tér és
idő fent említett összekapcsolódása arra késztet minket, hogy az
egymásutániságot az ok és okozat fogalmával közelítsük meg.
Ha egy esemény egy másik oka,
akkor biztosan megelőzte a másikat, tehát ahhoz képest a múltban
volt.
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31. | Fekete lyukak és más csillagsorsok
A világegyetemben minden, ami
létrejön, elpusztul valamikor. Csillagok születnek, és különböző
csillagsorsot „megélve” elpusztulnak, ezzel új csillagok születésének teremtve lehetőséget. A csillagok életével ismerkedünk ebben
a fejezetben.

EMLÉKEZTETŐ

A csillagok születése
Az újszülött csillag a kozmikus gázokból sűrűsödik. Először nagy átmérőjű
és hideg, de azután saját gravitációs terében összehúzódik, közben felforrósodik. Az összehúzódás egészen addig tart, míg a magfúziós folyamatok meg
nem indulnak benne. Amíg kezdetben az energiatermelés nem egyenletes,
változó csillagként figyelhetjük meg, majd ha stabillá válik, a csillag egyenletesen sugározni kezd, minél nagyobb a tömege, annál fényesebben. Mikor a
csillag belsejében elfogyott a hidrogén, külső rétegeinek készletét emészti fel,
és így a külső részekre kiterjedt magreakciókkal a csillag mind fényesebbé
válik, és mind gyorsabban fogy a maradék hidrogénkészlete.

A csillagokból kisugárzott energia
az atommagok egyesülése, a magfúzió során keletkezik. A fúzióban
először a könnyebb atommagok
vesznek részt, majd fokozatosan
a nehezebbek is. A csillagok energiatermelését elsődlegesen a hidrogén és a hélium fúziója eredményezi.

QQ A
 Lófej-köd képe infravörös és látható fényben. A Lófej-köd olyan anyaghalmaz,
mely leárnyékolja a mögötte lévő világító gázfelhő fényének egy részét, és ezért
észrevehető. A köd anyagában jelenleg is csillagok születnek

Hogyan keletkezik a vörös óriáscsillag?
A magreakció során a hidrogén héliummá alakul át, és ha a csillag anyagának zöme már hélium, a csillag összezsugorodik és tovább forrósodik. Ekkor megkezdődik a héliumatommagok fúziója. A héliumból nagyobb atommagok épülhetnek fel, egészen a vasig, és a csillag még jobban kifényesedik,
majd felfúvódik, és vörös óriáscsillag lesz belőle. A vörös óriás méreteit érzékelteti az a tény, hogy a Nap, ha majd egyszer vörös óriás lesz, túlnyúlik a
Mars pályáján is, és elnyelné a belső bolygókat, ha azokat nem fújná el a mind
jobban felerősödő napszél, azaz a Napból jövő ionizált részecskék, főleg nagy
energiájú elektronok és protonok tömege.
A fúziós reakciók lezajlása után a csillagok sorsa – kezdeti tömegüktől füg
gően – különbözőképpen alakul:

Fehér és fekete törpék
A 8 naptömegnél kisebb csillagok annyi anyagot veszítenek a vörösóriás-állapot végére, hogy tömegük az úgynevezett Chandrasekhar-határ
(1,4 naptömeg) alá kerül. Ez azt jelenti, hogy az összehúzódó és felmelegedő
csillag belsejében egy újabb egyensúlyi helyzet alakul ki. A gravitációs össze-
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húzódást a csillag anyagának (szabad elektronoknak) nyomása egyenlíti ki.
Ez a fehértörpe-állapot. Ha a csillag magányos, folyamatos kihűlése során az
elmélet szerint idővel fekete törpecsillaggá alakul. Fekete törpecsillagot még
nem figyeltek meg, mert a világegyetem kora eddig még nem volt elegendő
ahhoz, hogy fekete törpe létrejöjjön.

Szupernóva-robbanás
Ha a csillag tömege meghaladja a Nap tömegének 8-szorosát, akkor a vörös
óriás-állapot után is a Chandrasekhar-határ fölött marad a tömege. Ekkor
a csillag összeomlik, és a felszabaduló gravitációs energia a belsejét felhevíti,
ez újból beindítja a fúziót és a csillag erősen felfénylik, külső burka lerobban.
Ez a szupernóva-robbanás egyik típusa. Ezután a belső rész hirtelen összetömörödik, majd fokozatosan lehűl és összehúzódik. A csillag belső magja
lényegében atommagsűrűségűvé alakul (2,7 · 1014 g/cm3), és létrejöhet például
egy nagyjából 1,4 naptömegű, közel 30 km átmérőjű neutroncsillag, amelyben a gravitációs erőhatással a neutronfolyadék nyomása tart egyensúlyt.
A szupernóva-robbanás során ledoSZÁMOLJUK KI!
bott anyag elegendően forró ahhoz,
hogy benne energiaigényes („exoMekkora lenne a Föld sugara, ha
term”) magreakciókkal a vasnál nesűrűsége neutroncsillag sűrűségű
hezebb elemek atommagjai is létrejölenne?
hessenek.

A fekete lyuk
Ha a keletkező neutroncsillag tömege meghaladja a közel 3 naptömeget (ekkor a csillag eredeti tömege kb. 40 naptömeg lehetett), a neutroncsillag sem
maradhat stabil állapotban, fekete lyuk keletkezik belőle. A fekete lyuk minden anyagot magába nyel, és semmit sem ereszt el. A fekete lyukat még a fény
sem hagyhatja el, így azt látni sem lehet.
Jelenlegi elképzelésünk szerint fekete lyukakat kereshetünk a galaxisok magjában. Mi több, a spirálgalaxisok spirálkarjainak kialakulása is összefügghet
a galaxismagokban meghúzódó több millió naptömegnyi fekete lyukakkal.
A Tejút centrumához legközelebbi csillagok pályáját másfél évtizeden át elemezve 2012-ben egy német–amerikai kutatócsoport arra szolgáltatott bizonyítékot, hogy a Tejút középpontjában is fekete lyuk van.

Amikor a neutroncsillag összehúzódása során annak gravitá
ciós
tere elér egy kritikus értéket, kialakul a fekete lyuk. A fekete lyuk a
téridő olyan tartománya, melyből
semmi, így a fény sem tud távozni. A fekete lyukat az eseményhorizont határolja, ez adja meg
virtuális térfogatát. Ez a térfogat
azért látszólagos, mert a csillag
összehúzódása az eseményhorizonton belül is folytatódik, de információ innen már nem távozhat.
Ha a fekete lyukba anyag hull, az
eseményhorizont kifelé tolódik.
A fekete lyuk létezéséről annak
gravitációs hatása révén kaphatunk képet. Például ha egy kettős
csillag egyik tagja fekete lyuk, és a
közös tömegközéppont körül keringenek, a látható csillagtárs pályája árulkodik a láthatatlan fekete
lyukról. Kettős csillagok esetében
a fekete lyuk anyagot szív magába a másik csillagról. A fekete lyuk
felé áramló és a belső súrlódás
miatt felhevülő anyag röntgentartományban sugároz, amit szintén észlelhetünk. A fekete lyukak
azonosításának legelterjedtebb
módja a gravitációs lencsehatás
észlelése, mely lényegében a fekete lyuk mögött lévő csillagháttér
képének optikai torzulása annak
következtében, hogy a fekete lyuk
meggörbíti a közelében elhaladó
fénysugarakat.
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NE FELEDD!
nap típusú
csillag

fehér törpe
vörös óriás

planetáris köd

neutroncsillag

csillagközi felhő
masszív csillag

vörös szuperóriás

szupernóva

fekete lyuk

 A csillagok tömegüktől függően többféle fejlődési utat járhatnak be életük során

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Értelmezd a következő állítást: Kozmikus eredetű porból vagyunk valamennyien.
2. Magyarázd meg a következő fogalmakat: vörös óriáscsillag, szupernóvarobbanás, neutroncsillag, fekete lyuk.
3. Milyen csillagsors vár Napunkra?
4. Keress az interneten minden csillagtípusra néhány példát!
5. Milyen típusba sorolható a Földhöz legközelebb található két csillag?
6. Milyen anyagok fúziója játszódik le elsődlegesen a Napban?
7. Ki volt Chandrasekhar?
8. Miért sugároz a fekete lyukba belehulló anyag?

A csillagok kozmikus porfelhőből születnek. A por a gravitációs
vonzás hatására tömörödik össze,
közben felmelegszik, megindulnak benne a fúziós folyamatok.
A fúzió következtében felszabaduló energia elektromágneses
(fény)sugárzás révén távozik,
egyensúlyt tartva a gravitációs
összehúzódással. A hidrogén
fúzióját fokozatosan a nagyobb
tömegszámú atomok egyesülése
követi, és közben a csillag kiterjedése megváltozik. Előbb vörös
óriássá fúvódik, később kezdeti
méretétől függően vagy kihűl,
és fokozatosan fehér, majd fekete törpecsillag lesz belőle, vagy
szupernóvaként felrobban, külső
burkát levetve. A robbanás során összetömörödött belső rész
tömege határozza meg, hogy a
szupernóva-maradványból neutroncsillag vagy fekete lyuk keletkezik. A fekete lyukak gravitációja annyira erős, hogy még a fény
sem juthat ki belőlük.

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Meddig fog kiterjedni a vörös óriássá váló Nap, és mikor
várható mindez?
2. Mely fantasztikus filmek foglalkoznak fekete lyukakkal?
Mennyire hitelesek a leírásaik?
3. Hogyan lehet azonosítani egy fekete lyukat, ha még a
fény sem tudja elhagyni?
4. A neutron adatai alapján ellenőrizd a neutroncsillag sűrűségére kapott adatot (2,7 · 1014 g/cm3)!
5. Miért tömörödik össze egy csillag belseje, ha a külső
fele lerobban? A csillag melyik tartományában zajlik
ilyenkor a robbanás?
6. A következő kép a Csillagok között (Interstellar) című
2014-es film alapján készült, és egy fekete lyuk környezetét mutatja. A film fizikus szakértője (Kip Throne) az
aktuális tudományos álláspontnak megfelelő képet

alkotott. Milyen, a fekete lyukak környezetében megfigyelhető sajátságát látod a képen a fénynek? Hol van a
képen a fekete lyuk?

7. Keress az interneten képeket a gravitációs lencsehatásról!
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AZ UNIVERZUM SZERKEZETE
ÉS KELETKEZÉSE

A prágai városháza
órája,

az Orloj 1410 óta működik. A mai
napig megcsodálják a turisták.
Az Orloj több mint húszféle adatot,
információt szolgáltat, beleértve
természetesen a pillanatnyi időt,
vagyis az órák és a percek állását.
Milyen egyéb adatot, információt
olvashatunk le az óra meglehetősen
bonyolult „számlapjáról”?
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32. | A mindenség keletkezése
A gondolkodó ember egyik alapvető kérdése: vajon mikor jött létre
a világegyetem? Létrejött-e egyáltalán, vagy mindig is létezett? Ha
létrejött valamikor, mi volt előtte?
Ezekre a kérdésekre sokféle válasz
lehetséges. Ebben a fejezetben a
tudomány válaszát ismertetjük.

EMLÉKEZTETŐ
A világ közvetlen tapasztalásunk szintjén minden irányban végtelen kiterjedésűnek tűnik. Ezt a világot a Descartes-féle három merőleges tengelyből
álló koordináta-rendszer „feszíti ki”. Ha világunkat képzeletben a benne lévő
tárgyaktól, dolgoktól megfosztjuk, akkor üresen is leginkább csak így tudjuk elképzelni. Ekkor tehát egy változatlan és mozdulatlan, a dolgok lététől
független „descartes-i tér” képzetét használjuk, melyben elhelyezhetők a dolgok, a tárgyak.

„Olbers-paradoxon”, avagy nem végtelen a világ?
Heinrich Wilheim Olbers német fizikus 1826-ban matematikailag bizonyított
állítása szerint, ha azt feltételezzük, hogy a csillagok a világegyetemben nagy
átlagban egyenletesen oszlanak el, továbbá a tér minden irányban végtelen,
és nincsenek kitüntetett helyei a mindenségnek, akkor éjszaka is nappali világosság kellene hogy legyen a csillagok fényétől. Ezt az elképzelést korábban
Kepler és Halley is felvetette.
Az Olbers-paradoxon feloldására a következő feltevéseket fogalmazhatjuk
meg az univerzum fényes objektumairól:
• a világító testek (csillagok vagy galaxisok) száma véges;
• bár a világító testek száma végtelen, de az univerzum csak egy véges t idő
óta létezik, és a távoli testek fénye még nem ért el hozzánk a fénysebesség
véges volta miatt;
• véges számú és véges ideig világító test alkotja az univerzumot.

A görbült tér
A térben és időben véges univerzum megértéséhez a görbült tér fogalmával kell megbarátkoznunk. A görbült teret nehéz elképzelni, ezért egy kétdimenziós példát hívunk segítségül. Képzeljünk el egy sík világot, melyen
sík lények élnek. Mivel számukra nem létezik a harmadik dimenzió, aligha
tudják elképzelni, hogy a világuk görbült (például ha a sík lapot hengerré hajlítjuk, és távol vagyunk a széleitől). Persze rájöhetnek közvetett jelekből arra,
hogy világuk görbült. Például abból, hogy ha sokáig egy irányba mennek,
előbb-utóbb visszaérnek oda, ahonnan indultak. Ha elfogadjuk, hogy
terünk görbült, elképzelni akkor sem
tudjuk, mert nem tudjuk azt a 4. dimenziót érzékelni, amelybe „bele
kell, hogy görbüljön”. De közvetett
tapasztalatokat szerezhetünk terünk
szerkezetéről, akár a hengeren lakó
kétdimenziós lények előző példánkban.
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32. | A mindenség keletkezése

Az „ősrobbanás” elmélete
A galaxisok (galaxishalmazok) fénye Edwin Hubble vizsgálata szerint (1929)
vöröseltolódást szenved (lásd alább), ami távolodó mozgásuknak köszönhető.
Hubble vizsgálataiból kiderült, hogy a távoli galaxisok, galaxishalmazok mindegyike a mi galaxisunktól távolodik,
mégpedig annál nagyobb sebességgel,
minél messzebb van tőlünk. Hubble
eredményeit úgy értelmezhetjük,
Egy vadász elejtett egy medvét, és
hogy a galaxisok régebben közeott hagyta a tetemét, ahol elejtetlebb voltak egymáshoz. Ez a távote. Ezután 5 kilométert délre ment,
lodás véges idővel ezelőtt, kb. 13,7
majd 5 kilométert keletre, végül
milliárd éve kezdődött. A távolodás
5 kilométert északra. Így éppen vis�megkezdődésének pillanatát szokták
szaért a tetemhez. Milyen színű a
ősrobbanásnak (Big Bang) nevezni.
medve?
Az elnevezés félrevezető, hiszen a
A találós kérdés megoldása, hogy
robbanás képzetéhez a térben szétrea medve fehér, mivel csak az északi
pülő tárgyak kapcsolódnak, míg az
sarkponton ejthette el a vadász. Csak
univerzum keletkezésének pillanata
ebben az esetben lehetséges ugyana tér keletkezésének pillanata is volt.
is, hogy hosszúsági és szélességi köA világegyetem tágulásának elmélete
rök mentén, a megadott égtájakat
a térről kialakított képünk megválkövetve visszaér a kiindulási ponttoztatására késztet. Nincs értelme
ba. (Érdekességként megjegyezzük,
ott térről beszélni, ahol nincs anyag,
hogy – ha eltekintünk a medvétől –
létezik más, szellemes megoldás is.
és így a világ anyagának kiterjedése
Ekkor a déli sarkponthoz olyan közel
egyben a tér kiterjedését is jelenti.
indul a vadász, hogy 5 km-t délre
Az idő születésével hasonló a helymenve pont egy olyan szélességi
zet, a világegyetem keletkezése egykörhöz ér, aminek hossza, mondjuk,
ben az idő születése is volt. Ahogy ezt
mindössze 1 km, így 5 km-t folyaSzent Ágoston megfogalmazta 1600
matosan keletre haladva 5 „kör” után
éve: Isten a világot nem az időben, havisszaér oda, ahol elérte ezt a szélesnem az idővel együtt teremtette.
ségi kört, így innen északra 5 km-re
visszaér a kiindulási pontba.) Ha a
vadász dél felé az Egyenlítőig ment
volna, és ugyanekkora távolságot
keletre, majd ismét északra, akkor
egy háromszor derékszögű gömbi
háromszöget írt volna le! (A gömbi
háromszög minden oldalának főkörnek kell lennie, és a szélességi körök
közül csak az Egyenlítő az.) A gömbön tehát van olyan háromszög,
amiben a szögek összege nem a síkon megszokott 180°.

QQ Egy távoli galaxis fényének
vöröseltolódása

A gömbi háromszög szögeinek ös�szege 180° és 540° között változhat. Más görbült felületen (például
nyeregfelületen) pedig megint más
értékhatárokat kapunk. Ha tudósok egyenes vonalban terjedő fén�nyel kijelölnek egy háromszöget, és
meggyőződnek arról, hogy szögeinek összege nem 180°, akkor ebből
felismerhetik, hogy világuk görbült.

QQ Háromszög gömbön és nyereg
felületen

A mindennapi közvetlen tapasztalataink alapján megélt tér nem görbült, geometriája az euklideszi geometria. Ez az a geometria, mellyel az
iskolában foglalkozunk, amikor füzetünk sík lapjaira geometriai ábrákat
rajzolunk. A klasszikus fizika a teret
euklideszi geometriájúnak tekintette. De vajon milyen más geometriák
léteznek?
Bár a matematika történetében
már korábban is itt-ott felmerült a
nemeuklideszi geometria lehetősége, annak létét először egyértelműen Carl Friedrich Gauss, a nagy német matematikus fogalmazta meg.
Elsőnek azonban minden bizon�nyal Bolyai János erdélyi matematikus írt le matematikai formulákkal
nemeuklideszi geometriát az 1820as évek elején, és elsőként Nyikolaj
Lobacsevszkij ismertetett, majd
publikált erről szóló cikket 1826-ot
követően. Biztosra vehető mindenesetre, hogy Gauss, Bolyai és Lobacsevszkij egymástól függetlenül
jutottak forradalmian új gondola
taikra. A Bolyai és Lobacsevszkij által
felismert hiperbolikus geometriát
Bolyai–Lobacsevszkij-geometriának
is nevezik.
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Az univerzum szerkezete és keletkezése

Galaxisok fényének vöröseltolódása
A galaxishalmazok fényének vöröseltolódása azt jelenti, hogy a beérkező
fényt nagyobb hullámhosszúnak látjuk, mint amilyen kibocsátásakor volt.
De honnan tudható, hogy más volt a kibocsátott fény hullámhossza, mint
az észlelt? Erre a fényben fellelhető színképvonal-mintázat elhelyezkedéséből következtethetünk. A csillagok anyagának jellegzetes színképvonalait
megtaláljuk az észlelt fény színképében, de a nagyobb hullámhosszak felé
tolódva (lásd előző oldali ábra).

A Doppler-eltolódás
Ma már három különböző okkal
magyarázható vöröseltolódásról
beszélhetünk. A legrégebbi ezek
közül a Doppler-eltolódással kapcsolatos, ami azon a jelenségen
alapszik, hogy ha a hullámforrás
és a megfigyelő közeledik egyRobbanás vagy tágulás?
máshoz, akkor a hullámok ös�szetorlódnak, vagyis az észlelhető
Hubble különböző távolságokban lévő galaxisok színképét vizsgálta, és ahogy
hullámhossz kisebb lesz, ha viszont
az előzőekben már leírtuk, azt találta, hogy a vöröseltolódásukból számíttávolodnak egymástól, akkor a hulható távolodási sebességük egyenesen arányos a távolságukkal. Mind a mai
lámok megnyúlnak, a hullámhossz
napig szokás ezt úgy értelmezni, mintha a galaxisok egy pontból repülnének
megnő. A fény Doppler-eltolódása
szét különböző sebességgel, tehát ha visszafelé játszanánk le az erről készült
csak a forrás és megfigyelő egyfilmet, akkor a galaxisok ugyanabba a pontba futnának be. Ezzel a szemlélemáshoz képesti relatív sebességétes, ámde hibás képpel könnyen értelmezhetjük a 13,7 milliárd évvel ezelőtt
től függ. Ha a forrás és a megfigyelő
bekövetkezett ősrobbanást. Ez a leírás azért is hibás, mert nem lehet kijelölni
közeledik egymáshoz, akkor a hullámhossz a rövidebb hullámhos�a térben egy pontot, ahol megtörtént az ősrobbanás. Megmutatható, hogy
szúságú kék fény felé tolódik el,
nem lehet meghúzni a galaxisok sebességvektorát az abszolút térben (hiszen
ezért ezt kékeltolódásnak neveznincs is ilyen), hogy ezeknek a vektoroknak a közös metszéspontja kijelölje
zük, ha viszont a forrás és a megfiszámunkra az ősrobbanás helyét. Ahogy a kvantumfizika megmutatta, hogy a
gyelő távolodik, akkor a hosszabb
mikrovilágban a hely és a sebesség fogalma nem írható le úgy, mint ahogy azt
hullámhosszúságú vörös fény felé
az emberi léptékű mindennapi világunkban megtanultuk, ugyanígy az unitörténik az eltolódás, és ez indoverzum nagy léptékű leírásakor sem használhatjuk minden további nélkül az
kolja a vöröseltolódás elnevezést.
általunk megszokott hely és sebesség fogalmakat.
A jelenséget Christian Doppler fedezte fel, amikor közeledő és távoA kozmológusok mai elképzelése szerint a távoli galaxisok vöröseltolódása
lodó vonatok füttyét megfigyelve
nem nagy sebességű távolodó mozgásuk következménye, hanem maga a tér
azt észlelte, hogy a közeledő votágul, és így a fény hullámhossza megnövekszik (megnyúlik) a tér tágulásával,
nat magasabb frekvenciájú füttye
ami a fény vörösebbé válásaként figyelhető meg. Ha a világegyetem az összemélyebbé válik, amikor a vonat
húzódás állapotában lenne, akkor a távoli galaxisok fénye a kék felé tolódna.
távolodik az állomásról. A jelenségA távoli galaxisok vöröseltolódása teljesen úgy látszik, mintha a távoli galaről szóló első, 1842-ből származó
xisok távolodnának, az általános relativitáselmélet szerint viszont a távolodás
publikációjában kiterjesztette az
és a tér tágulása két különböző dolog. A távoli galaxisokra ne úgy tekintsünk,
effektust a fényre, azt állítva, hogy
mint amelyek távolodnak tőlünk, hanem úgy, hogy a közöttünk lévő tér tágul.
a Tejútrendszerben megfigyelhető
Ennek ellenére néha a hivatásos csillagászok is kissé pongyolán „távolodási
kettős csillagok fényében észlelsebességről” beszélnek a vöröseltolódás esetében. A vöröseltolódásnak ezt a
hető kék és vörös színárnyalatot
ez a jelenség okozza,
távoli galaxisokra megfigyelhető forhiszen az egymás kömáját tehát nem a Doppler-eltolódás
rül keringő és éppen
okozza, hanem a tér tágulása, és ezt
felénk közeledő csilkozmológiai vöröseltolódásnak nelag fénye kékebbnek,
vezzük.
a tőlünk távolodó
vörösebbnek látszik.
Kozmikus mikrohullámú
Azóta nagyon sok
háttérsugárzás
ehhez hasonló jelenséget figyeltek meg,
Az ősrobbanás-elmélet alapján 1948és ez igen sok értéban az elméleti fizikusok egy csoportkes adathoz juttatta a
ja megjósolta, hogy az univerzumot
csillagászokat a TejútQQ A fényforrás balról jobbra mozog, tehát a könyvlap jobb
minden irányból mikrohullámú
rendszerhez tartozó
széle felé közeledik (kékeltolódás), a bal szélétől távolodik
kozmikus háttérsugárzás kell, hogy
csillagok mozgásáról.
(vöröseltolódás)

tölti ki. A háttérsugárzást 1965-ben a
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32. | A mindenség keletkezése

Gravitációs vöröseltolódás

QQ A BELL Telefontársaság 15 méteres antennája, amellyel felfedezték a háttérsugárzást

Létezik még egy harmadik formája is a vöröseltolódásnak, amit
gravitációs vöröseltolódásnak neveznek. Az általános relativitáselmélet szerint az erős gravitációs
téren keresztülhaladó fény vörösvagy kékeltolódást szenvedhet,
mivel a fotonok helyzeti energiájának változása a gravitációs
térben – a fotonelmélettel és az
energiamegmaradással összhangban – a hullámhosszuk változásával jár együtt. Ezt Einstein-eltolódásként ismeri a szakirodalom.

Bell Telefontársaság két munkatársa, Arno Penzias és Robert Wilson fedezte
fel, miközben műholdas kommunikáció céljaira fejlesztett antennát próbáltak ki. 1978-ban Nobel-díjat kaptak felfedezésükért.
A kozmikus háttérsugárzás pontos térbeli eloszlását a COBE műhold segítségével 1989 és 1996 között térképezték fel, és kimutatták, hogy a sugárzás
nagymértékben egyenletes, annak az elképzelésnek megfelelően, hogy a
sugárzás akkor keletkezett, amikor az univerzumot nagyjából 3000 K hőmérsékletű hidrogéngáz egyenletesen töltötte ki. A tér tágulásának követ� Egy test felszínéről elinduló fény
keztében a sugárzás hullámhossza jelentősen megnőtt (lásd kozmológiai
gravitációs vöröseltolódást szenved
vöröseltolódás). Ez a nagyobb hullámhosszú sugárzás a korai hidrogéngáz
hőmérsékleténél jóval alacsonyabb, 2,725 K hőmérsékletű anyag sugárzáEz a hatás a Földön nagyon kicsi
(mert a földi gravitációs tér gyensának felel meg. Ilyen értelemben beszélhetünk a sugárzás hőmérsékletége, de rafinált méréstechnikával kiről, s ezért mondhatjuk azt, hogy a világűr hőmérséklete jelenleg 2,725 K.
mérhető). Azonban a fekete lyukak
Fontos hangsúlyozni, hogy az univerzum lehűlése nem olyan, mint amikörnyezetében nagyon jelentős:
kor a forró tea kihűl a téli hidegben, nem történik hőátadás a környezet
azoknak a testeknek, melyek elérik
számára. A sugárzás hőmérsékletének csökkenése a tér tágulásának követaz eseményhorizontot, a vö
rös
kezménye.
eltolódása végtelenné válik.
A COBE-vel mért százezredrésznyi ingadozások a különböző irányból
észlelt sugárzás hőmérsékletében a világegyetem keletkezésének időszakában létezett tömegsűrűségingadozások nagyságáról adnak felvilágosítást. A mikrohullámú hát
térsugárzással kapcsolatos mérések
és elméleti következtetések ös�szehangolásáért két amerikai fizikus, John C. Mather és George
F. Smoot kapott 2006-ban Nobeldíjat. A kutatást 2001–2010 között a
NASA által felküldött WMAP, majd
2009–2010 az ESA (Európai Űrügynökség) által felküldött Planckszonda folytatta, egyre jobb felbontást elérve. Az adatok 2014 óta
COBE
WMAP
Planck-szonda
nyilvánosak.
QQ A felbontás fejlődése
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QQ Az univerzumról eddig készült legjobb térkép – a Planck-szonda adataiból összeállított
kép a legősibb fényt mutatja a világegyetemben, a kozmikus háttérsugárzást

A tér és az idő a modern természettudomány értelmezésében
A térről és az időről vallott modern természettudományos ismereteinket az
alábbiakban foglalhatjuk össze:
Hogyan mozognak a galaxisok?
A galaxisok mozgása a tágulóuni
verzum-modellben csak látszólagos. Ha a galaxisokat a tér egy
adott pontjához rögzítenénk erős
horgonnyal, akkor a horgonykötél
a tér tágulása során sosem feszülne meg, ahogy a léggömb felületére tett pöttyök sem vándorolnak
sehová. A galaxisok tehát az univerzum tágulását leíró modellben
valójában nem mozognak, a tér tágul. Ez persze nem jelenti azt, hogy
a galaxisok nem mozoghatnak
a térben. Például az Andromédaköd és Tejútrendszerünk közeledése nem függ össze az univerzum
tágulásával.

1. A tér és az idő együtt létezik az anyaggal. Nincs anyag tér és idő nélkül, de
tér és idő sincs anyag nélkül. Az anyag és a téridő megfigyelt tartományának történetét az egyre nagyobb hőmérsékletek, egyre nagyobb anyagsűrűségek korszakáig tudjuk visszakövetni. Ezen történet elméleti meghos�szabbítása, egyfajta „kezdete”, egy végtelen anyagsűrűséggel és végtelen
térbeli görbülettel jellemzett „pillanat”, amelyet ősrobbanásnak neveznek.
A kozmológiai kutatások fő kérdése, hogy mennyire esik közel a világegyetem valóságos korai története ehhez az idealizált pillanathoz.
2. A tér szerkezetét helyi szinten (lokálisan) meghatározza a benne lévő
anyag, az anyag maga körül deformálja, meggörbíti a teret. Így az anyag
környezetében az általános relativitáselmélet szerint a tér görbült.
3. A világegyetem terének egésze vagy görbült, vagy nem görbült. Ha görbült
a tér, lehet végtelen vagy véges, de határtalan. A végesség és végtelenség, a
görbültség és görbületlenség kérdéseit a világegyetem legnagyobb méretskálán észlelt tömegeloszlásának ismeretében, fokozatosan növekvő pontossággal, a kozmikus háttérsugárzás elemzésével válaszolják meg a kutatók. A térbeli görbület értéke nagyon nagy pontossággal nulla, tehát e tér
euklideszi.

A tér tágulásának szemléletes képe
Ha egy léggömb felületét egyenletesen bepöttyözzük,
majd a léggömböt felfújjuk, a fújás közben a felületén lévő pontok távolodnak egymástól. A távolodás
sebessége annál nagyobb lesz, minél messzebb van
egymástól a vizsgált két pont. A pontok egyike sem
tekinthető a távolodás középpontjának. A hasonlat
segítségével jól értelmezhetők az univerzum tágulásának egyes jellegzetességei, de a megértést nehezíti,
hogy a léggömb tágulása térben történik. Az ősrobbanás elmélete szerint maga a tér tágul.
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A pontosabb mérések kimutatták, hogy az ismert tulajdonságú anyagfajtákkal (elektromágneses sugárzás, elemi részecskék) nem értelmezhető az univerzum mai állapota. A probléma feloldását az a feltételezés jelentette, hogy
az univerzum korai szakaszában, a t = 10–32 s előtt egy különleges állapotú
anyagfajta (inflaton) hatására egy kis ideig az univerzum méretskálája rendkívül gyorsan tágult. Az univerzumbeli távolságok ebben a korszakban az
inflációt megelőző méretek 1020–1030-szorosára fúvódtak fel. Az inflációs folyamat az inflaton kvantummechanikai tulajdonságaival értelmezi az univerzum megfigyelt anyagának szinte tökéletesen egyenletes eloszlását az első
galaxisok kialakulása előtt, továbbá a legnagyobb távolságokon tapasztalt
térbeli görbületmentességet.
A hipotetikus inflaton szerepét játszó anyagfajta megtalálása a jövő feladata. Az inflációs „felfúvódási szakasz” tényét ma már elfogadják a fizikusok, de
pontos mechanizmusát még vizsgálják.

AZ UNIVERZUM TÁGULÁSA ÉS A SÖTÉT ENERGIA (Olvasmány)
Az univerzum, amennyiben zömében gravitáló anyag alkotja, lassulva kellene, hogy táguljon, hiszen a gravitációs vonzás a galaxisok, galaxishalmazok
között azok egymástól való távolodása, az univerzum tágulása ellen hat. Ezzel szemben a mérésekre alapított tapasztalataink szerint a világmindenség
távolságléptéke gyorsulva nő, azaz a galaxishalmazok egymástól való távolodásának üteme az időben növekszik. A gyorsuló tágulásra magyarázatul
szolgálhat az úgynevezett sötét energia, ami képes kompenzálni a hagyományos anyagban ébredő gravitációs vonzást. Jelenlegi ismereteink szerint az
univerzum anyag-energia eloszlásának 68–72%-át teszi ki a sötét energia.
Hogy mi van a jelenség hátterében, és mi okozza a világegyetem gyorsuló
tágulását, azaz milyen a csak gravitációs hatása révén azonosítható sötét
energia természete, a jelen kor kozmikus kutatásainak egyik legfontosabb
kérdése, melynek megválaszolása a gravitáció természetének megértéséhez vezethet közelebb. Az univerzumunk anyagának mindössze 4%-át
tudjuk közvetlenül megfigyelni. A további jelentős rész az úgynevezett sötét anyag, mely szintén csak gravitációs hatása alapján azonosítható, de a
szokásos newtoni gravitációs erőhatást fejti ki.

A szegény emberek
részecskegyorsítója
A korai univerzumban lezajló folyamatokat a részecskefizikai standard modell alapján lehet tanulmányozni. Ezekről az állapotokról
mind pontosabb betekintést adnak az egyre távolabbra néző távcsöveink. Hiszen a milliárd fényév
távolságra lévő objektumok univerzumunk évmilliárdokkal ezelőtti állapotáról számolnak be.
Az univerzum korai szakaszának
vizsgálata alkalmas lehet a standard modell ellenőrzésére mindaddig, amíg erre a mind nagyobb
teljesítményű részecskegyorsítók
alkalmasak nem lesznek. (Jelenleg
még körülbelül 10 nagyságrend a
lemaradás.) Erre a lehetőségre hívta fel a figyelmet ironikusan Jayant
Narlikar indiai kozmológus, amikor
a korai univerzumot a szegények
részecskegyorsítójának nevezte.
Ugyanakkor az univerzum korai
szakaszára vonatkozó elképzelések hatékonyan ellenőrizhetők
megfelelő részecskegyorsítók segítségével. Ebben a tekintetben a
2009-ben a CERN által üzembe helyezett LHC-től is komoly eredményeket várnak. Ezen eredmények
egyik legfontosabbika, a standard
modell Higgs-bozonjának felfedezése volt 2012-ben.

NE FELEDD!
A világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtti feltételezett
keletkezését ősrobbanásnak nevezzük. Az elnevezés
annyiban megtévesztő, hogy nem robbant fel semmi, hanem az anyag és a tér tágulni kezdett. Ennek következtében a később létrejött galaxisok (galaxishalmazok) egymástól mért távolsága ma is folyamatosan növekszik. A
tér tágulása egyben azt is jelenti, hogy minden galaxis

minden galaxistól távolodik, és annál nagyobb sebességgel, minél messzebb vannak egymástól. Nincs középpont, vagy ha úgy tetszik, a világegyetem minden pontja
13,7 milliárd évvel ezelőtt középpont volt. Az elméletet
Hubble megfigyelései alapozták meg a galaxisok fényének vöröseltolódásáról, amit később a minden irányból
érkező kozmikus háttérsugárzás ténye megerősített.
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EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Hogyan nyerhetünk információt az univerzum korai állapotairól?
2. Mik voltak Edwin Hubble életének legfontosabb állomásai?
3. Mit jelent a vöröseltolódás fogalma?
4. Milyen vöröseltolódáshoz hasonló jelenség figyelhető
meg a hangok birodalmában?

5. Milyen következtetéseket vont le Hubble a galaxisok
fényének vöröseltolódásából?
6. A vöröseltolódáshoz hasonlóan létezik a színképvonalak kékeltolódása is. Vajon hogyan mozognak hozzánk
képest azok az objektumok, melyek színképvonalai
kékeltolódást szenvednek?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mekkora a tágulás ütemét leíró Hubble-állandó, és jelenlegi tudásunk szerint hogyan változik értéke az időben?
2. Mi volt a világegyetem születése előtt, azaz például
14 milliárd éve? Miért hibás a kérdésfeltevés?
3. Hol van jelenleg az a hely, ahonnan a tágulás kiindult?
Miért hibás a kérdésfeltevés?
4. Hogyan lehetséges, hogy a galaxisok távolodnak egymástól, de nem mozognak?
5. Mit jelent a következő állítás? Az univerzum nem térben tágul, hanem az univerzum tere tágul.
6. Mi a jelentősége a mikrohullámú háttérsugárzás felfedezésének az ősrobbanás-elmélet szempontjából?

7. Van-e abszolút vonatkoztatási rendszer az univerzumban?
8. Távolodhatnak-e a galaxisok egymástól fénysebességnél gyorsabban?
9. Nézz utána, hogy mekkora hányada belátható a jelenlegi univerzumnak!
10. Bolyai János erdélyi matematikus milyen alapvető felfedezést tett, melyről így emlékezett meg: „A semmiből
egy más, új világot teremtettem”? Mi Bolyai János felfedezésének jelentősége az ősrobbanás-elmélet megértése szempontjából?
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33. | Utazhatunk-e az időben?
EMLÉKEZTETŐ
Mikor a kozmosz távolabbi rétegeit vizsgáljuk, akkor a fény véges sebessége
miatt a múltat látjuk. Ilyen értelemben közvetlen információkat szerezhetünk a múltról. Aki a távolba néz, az a múltba néz. Az így szerzett tapasztalatok egyúttal meggyőzően szemléltetik a tér és idő szétválaszthatatlanságát.
Téridőben élünk!

Utazás a jövőbe

Mindnyájunk fejében megfordult
már, hogy milyen jó lenne vis�szaforgatni az idő kerekét, és meg
nem történtté tenni valamit, ami
megtörtént. Számos film és irodalmi alkotás dolgozta fel ezt a lehetőséget és következményeit. De
vajon az időutazás csak technikai
fejlettség kérdése, és a jövőben valósággá válhat?

A speciális relativitáselmélet az űrutazással kapcsolatban sajátos problémát
vet fel. Mivel a mozgó vonatkoztatási rendszerekben (például egy a Földtől
nagy sebességgel távolodó vagy ahhoz közeledő űrhajóban) lassabban telik
az idő, mint a Földön, azért ha egy ilyen űrhajóval elhagyjuk a Földet, és később visszatérünk, előrébb juthatunk a Föld jövőjében, mint amennyi időt
az utazások alatt éltünk, vagy másképpen, amennyi idő az utazásaink során
eltelt. Mindez nem jelenti azt, hogy ilyen módon visszafelé is mozoghatnánk
az időben. Mindössze arról van szó, hogy indulásunk és érkezésünk, e két téridőbeli esemény között eltelt idő nem ugyanannyi mindenki számára, hanem
függ a megfigyelők mozgásállapotától. Ha az űrhajós sebessége az oda- és
visszaútban is a fénysebesség 86%-a, akkor feleannyit öregedett az űrutazás
során, mint a Földön maradt társa.

Kinek hosszabb az élete?
Tegyük fel, hogy a példánkban szereplő emberek ikrek. Egyszerre születtek,
de egyikük nagy sebességű űrutazását követően már nem egykorúak lesznek.
Mindez nem jelenti azt, hogy eltérő módon öregedtek, a nagy sebességű űrutazás nem egyfajta életelixír. Az öregedés biológiai folyamat, és mértéke arányos az eltelt idővel. Az ikerpár űrhajósa testvérével való újbóli találkozásáig
kevesebbet élt, mint idősebb testvére, ezért maradt fiatalabb. Egy kicsit olyan
ez a helyzet, mintha az indulás és érkezés között az űrhajós életének filmje
lassabban pergett volna.

Mit állítunk tehát az időről?
Az elmondottak alapján az idő nem abszolút, azaz nem ugyanannyi telik el két
esemény között egymáshoz képest mozgó megfigyelők számára. A dolog ahhoz hasonlítható, mintha Miskolcról Szegedre különböző utakon jut el két ember. Egyáltalán nem meglepő, hogy nem azonos hosszúságú utat tesznek meg.

Meddig él egy müon?
A Föld légkörének felső rétegeiben a kozmikus sugárzás hatására müonok
jönnek létre, melyek a Föld felszíne felé tartanak. Mivel a müonok könnyen
elbomlanak, ezért – bár közel fénysebességgel haladnak – a klasszikus fizika
szerint nem érhetik el a Föld felszínét. Csakhogy a földi megfigyelők szerint a

QQ Az űrutas fiatalabban tér vissza
az ikertestvérénél
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müonok élettartama meghosszabbodik (dilatálódik) a nyugalmi rendszerükben mérhetőhöz képest (nagy sebességüknek köszönhetően), azaz egy részük
eléri a földfelszínt, és észlelhetővé válik. De hogy néz ki mindez a müonok
„szemszögéből”? Ebből a nézőpontból a Föld–müon-távolság fog a „összezsugorodni” (kontrahálódni), és így a müonbomlásig eltelt, a müon nyugalmi rendszerében átlagosan rövidebb idő elegendő lehet a zsugorodott távolság megtételéhez. Azaz mindkét magyarázat lehetőséget teremt arra, hogy
megvalósuljon az, amit a klasszikus fizika tiltana, azaz hogy a müonok egy
része elérje a földfelszínt. A relativitás lényege, hogy egyik magyarázat sem
jobb a másiknál, így nézőpont (vonatkoztatási rendszer) kérdése, viszonylagos („relatív”), hogy a bekövetkező eseménysort a tér vagy az idő mérésének
sajátosságával értelmezzük. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy mindkét
egyenértékű leírásban azonos mennyiségű müon éri el a Földet, azaz nem a
valóság a viszonylagos („relatív”), hanem annak leírása.

Az idő és a sebesség kapcsolata
Ha hozzánk képest mozog valaki v sebességgel, akkor megítélésünk szerint
1
az ideje k =
-szer lassabban telik, ahol c a fény sebessége. A képlet
v2
1− 2
c
alapján, ha valaki fénysebességhez közeli sebességgel halad, ideje nagymértékben lelassul. A hozzánk képest mozgó megfigyelő szerint az ő ideje telik
normálisan, és azt feltételezi joggal, hogy a miénk lassult le. Álló időt nem
kaphatunk, mivel semmit sem lehet fénysebességre felgyorsítani.

A relativitáselmélet paradoxonjai (látszólagos ellentmondásai)
– az ikerparadoxon
A relativitáselmélet legismertebb paradoxonja az ikerparadoxon. Nem az a
paradoxon, hogy találkozáskor az ikerpár tagjai nem egykorúak. A probléma
az, hogy az űrhajós vonatkoztatási rendszeréből nézve a Föld távolodott el,
majd fordult meg és közeledett az űrhajó felé, s az űrhajó maradt nyugalomban. Ennek alapján pedig azt feltételezheti űrhajósunk, hogy a Földön maradt
ikertestvérének kellene fiatalabbnak lennie a találkozáskor, hiszen ő mozgott.
A paradoxon feloldása azon alapszik, hogy aszimmetriát fedezhetünk fel az
ikerpár otthon maradt és űrhajóra szállt tagjával történt eseményekben. A
különbség a két megfigyelővel történtek vonatkozásában az, hogy míg az otthon maradó testvér nem változtatta meg a mozgásállapotát (nem gyorsult valójában), hiszen a Földön tartózkodott, addig űrhajós testvérének induláskor
gyorsítania, a visszafordulásnál lassítania kellett, majd ugyanezt kellett tennie
a visszaút során is, űrhajójának hajtóműveit bekapcsolva.

Vissza a múltba?

QQ Az 1985-ös Vissza a jövőbe című film
ihlette londoni graffiti

Első példánk mindkét szereplője előre ment az időben, de nem azonos ütem
ben tették ezt. Számos kísérlet bizonyította ennek a példának a realitását. De
vajon lehet-e visszafelé menni az időben? A relativitáselmélettel nincs ellentmondásban az az elképzelés, hogy a görbült téridőben „hidak”, „alagutak”
keletkeznek, melyeken áthaladva a téridő más tartományaiba juthatunk. Az
időre a gravitációs tér is hatással van. A fekete lyukak környezetében erősen
megggörbülő téridő képezhet egyes elméletek szerint ilyen alagutat. Az ötletet
a fantasztikus irodalomban és a filmekben gyakorta kihasználják. Az a tény,
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hogy ez az ötlet nincs ellentmondásban egy sikeres elmélettel, nem feltétlen
jelenti azt, hogy féreglyukak valóban léteznek a természetben.

Milyen érvek, érveink lehetnek az időutazással szemben?
Ha vissza lehetne térni a múltba, akkor meg lehetne változtatni azt. A változtatás pedig átírhatná azt a jelent, ahonnan elindultunk. Ebben az esetben
„megsérülhetne” az oksági elv logikája, azaz az okok és következmények láncolata, amelyre tudományos megismerésünk eljárásrendszere épül.
Ha a múltba való visszatérés nem változtatná meg a jelent, akkor az időutazó
saját megsokszorozódásával kell, hogy számoljon. Hiszen ha visszaér a múltba, magát is ott találja, mi több, akár számtalan példányban. Ugyanis a visszatérés pillanata újból és újból eljön, és a visszatérő újból és újból visszatér. Az
idő ezen furcsa ciklusai igencsak próbára teszik a józan észt.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mutasd meg, hogy az idő lassulásának képlete értelmetlen fénysebességgel való mozgás esetén!
2. Hogyan használnád ki az idő most megismert természetét, ha megfelelő
technikai lehetőségek állnának rendelkezésedre?
3. Óvatosan kell megfogalmaznunk minden állításunkat a relativitáselmélettel kapcsolatban. Miért hibás az az állítás, hogy ha egy óra mozgásban van,
akkor lassabban jár?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Egy ikerpár születésnapja február 28-án van. Megünneplik a 20.-at együtt,
majd egyikük 40. születésnapját is együtt töltik. Mit jelent az, hogy a két
születésnap között nem feltétlen ugyanannyit öregedtek?

NE FELEDD!
Az idő egy irányban zajló folyamat. Mindnyájan időutasok vagyunk, és az időben előre, a múlt
felől a jövő felé haladunk. A speciális relativitáselmélet szerint
két téridőbeli pillanat, két esemény között eltelt idő hossza nem
abszolút, azaz nem független a
megfigyelők mozgásától, hanem
relatív, a megfigyelők mozgásától függő. Ez az állítás nem jelenti
azt, hogy a különböző megfigyelők másképpen öregednek, másképpen élik meg az idő múlását.
Ugyanakkor a természet ezen
tulajdonsága révén értelmezhetővé válnak olyan jelenségek, melyeket a newtoni fizika nem tud
értelmezni. A relativitáselmélet
nem azt jelenti, hogy a természetről nem tudunk megfigyelőktől
független állításokat megfogalmazni. Pusztán annyit jelenthetünk ki, hogy míg például az idő
megfigyelőktől független men�nyiség a newtoni fizikában, addig
megfigyelőtől függő mennyiség,
azaz nem abszolút a relativitáselméletben.

2. Hétköznapi szóhasználatban mit értünk azon, hogy valaki lassabban öregszik? Mennyiben van ennek köze a relativitáselmélet időképéhez? Mit jelent ez a kijelentés a speciális relativitáselméletben?
3. Egy utasszállító repülő sebessége elérheti a 300 m/s sebességet. A géppel
15 000 km messzire utazunk. Mennyivel kevesebb idő telik el érkezésünkig
a mi óráink szerint, mint a Földön maradottak órái szerint?
4. A klasszikus fizika elvei alapján mennyi idő alatt lehetne a fénysebesség tizedrészére felgyorsulni 1,5 g gyorsulás mellett?
5. A fénysebesség tizedével haladva 10 évig, majd visszatérve a Földre men�nyivel lennénk fiatalabbak, mint Földön maradt ikertestvérünk?
6. Az ikrek közül az, aki a Földön maradt, 40 évet öregedett. Mennyit öregedett űrutas ikertestvére, ha 86%-os fénysebességgel haladt az űrhajója?
7. Két űrhajó távolodik a Földtől egyaránt 0,86 fénysebességgel, ellentétes
irányban. Egyszerre indultak el, majd 10 földi év múlva egyszerre visszafordulnak, és egyszerre érnek vissza a Földre. Kinek mennyi ideje telt el az
indulás és visszatérés között?
8. Mit jelent az az állítás, hogy a múltba való utazás lehetősége kérdésessé
teheti az oksági elv érvényességét? Mondj egy példát!
9. Milyen ellentmondásokra vezetne, ha lehetséges volna visszatérnünk a
múltba?
10. Keress példákat ilyen, fel nem oldott ellentmondásokra az általad ismert
filmek valamelyikében!
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34. | Van-e élet a Földön kívül?
Vajon a hozzánk hasonló értelmes lények a hatalmas világegyetemben a Földön kívül is
előfordulnak? Az élet gyakori jelenség az univerzum milliárdnyi
bolygóján, vagy kivételes dolog,
ami csak a Földön jöhetett létre?
Ha kivételes, miért az emberiség a
„kiválasztott”?

Élet a Földön kívül?
A Földön kívüli élet gondolata egyidős azzal a tapasztalattal, hogy a Földön
kívül is vannak égitestek. Minél jobban megismerjük a világegyetemet, annál több helyszínét ismerhetjük meg a lehetséges életnek. Ezzel egy időben
egyre pontosabb képet nyerünk közvetlen bolygókörnyezetünknek, a Nap
rendszernek a bolygóin és holdjain uralkodó mégoly kezdetleges élet lehetőségeiről.

A Földön kívüli élet létezésének esélye
EMLÉKEZTETŐ
Galaxisunkat, a Tejútrendszert csillagok milliárdjai népesítik be. Az
univerzumban galaxisok milliárdjait találhatjuk. A hozzánk legközelebbi galaxis, az Androméda-köd
kétmillió fényévre található tőlünk.

Mivel galaxisok milliárdjai, és azokban csillagok milliárdjai népesítik be univerzumunkat, a tudósok egy része meg van győződve arról, hogy az univerzum számos helyén létrejött az élet valamilyen formája. Vannak viszont, akik
az élet egyediségében hisznek. Tudományos bizonyíték egyik elképzelés mellett sincs. Az élet egyediségének elve tudományos szempontból nehezebben
elfogadható és bizonyítható állítás, mint az élet sokfelé való elterjedésének
gondolata. Persze, ez önmagában nem bizonyít semmit.

Hol lehet élet a Naprendszerben?

QQ A Titán légköre valódi színekben
– a Cassini-űrszonda 2005-ös felvétele
9500 km távolságból

A tudósok az egysejtű élet nyomait keresik a Mars felszínén, a Földre hulló
meteoritokban, a Jupiter, a Szaturnusz egyes holdjain. A földihez hasonló élet
létrejöttének esélye ott tűnik nagyobbnak, ahol van folyékony halmazállapotú víz, illetve vannak szénalapú összetett molekulák is. Ezenkívül a földihez
hasonló élet fontos összetevői a nitrogén-, a kén- és a foszfortartalmú vegyületek. A Mars felszínén egykor folyók hömpölyögtek, és a felszíne alatt
minden bizonnyal folyékony víz található; légkörében metán van, így a bakteriális szintű élet egyik potenciális színtere lehet. Folyékony víz jelenlétére számítanak még a csillagászok a Jupiter Európa nevű holdjának jégrétege
alatt, illetve a Szaturnusz Titán nevű holdján, melynek légköre is van. A vizet
itt is a felszín alatt várhatjuk, mert a Naptól vett nagy távolság miatt a felszíni
hőmérséklet nagyon alacsony.

Élet a Naprendszeren kívül
Mai tudásunk szerint számtalan csillag körül keringenek bolygók. A Naphoz hasonló csillagok legalább 10%-a bolygórendszerrel rendelkezik. Azokat
a bolygókat, melyek nem a Nap, hanem egy másik csillag körül keringenek,
exobolygóknak nevezzük. Az exobolygók kutatása napjainkban felgyorsult.
Az első exobolygót 1989-ben találták. Az exobolygók felfedezésére fejlesztett Kepler-űrtávcső 2014 végéig több mint 1700 exobolygót fedezett fel. Az
exobolygók azonosításának legegyszerűbb módja a csillagok fényességingadozásainak vizsgálata. Ennek ugyanis oka lehet az, hogy a csillag előtt elvonuló bolygó ideiglenesen takarja annak egy részét (részleges csillagfogyatkozást
idéz elő). A magyar csillagászok aktívan vesznek részt az exobolygók kutatásában.
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QQ A grafikonok a csillag bolygótakarás következtében bekövetkező fényerősségcsökkenését mutatják. A grafikonokról leolvasható, hogy mennyi ideig tart egy-egy
fényerősség-csökkenés. Az alsó sorban lévő számok az egyes bolygók keringési idejét
mutatják földi napban mérve
Kepler 7b

Kepler 5b

Kepler 8b

Mivel az exobolygók rendkívül
nagy távolságra vannak, légkörük
megismerése összetett feladat.
A csillagok bolygófedésének vizsgálata erre is lehetőséget teremt.
Ilyenkor ugyanis a csillagfény az
előtte elvonuló bolygó légkörén
áthatolva jut a Földünkre. A fény
spektrumának vizsgálata nemcsak
a csillag anyagi összetételéről,
hanem az előtte elvonuló bolygó légkörében lévő anyagokról is
árulkodik.
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QQ A felfedezett exobolygók mérete a Naprendszer bolygóival összehasonlítva
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QQ Ennek a csillagnak két exobolygója van

Az intelligens élet lehetősége
A Földön rengeteg faj él. Gondolkodásával, intelligenciájával a fajok közül
kiemelkedik az emberi faj. De vajon létezik-e az emberhez hasonló intelligens élet a Földön kívül? Akik az élet általános elterjedésében hisznek, azok
feltételezik, hogy kell lennie. De akkor miért nem szerzünk róla tudomást?

A tér és az idő szakadéka
Egy lehetséges elmélet szerint az emberiséget a tér és az idő szakadéka választja el más intelligens lényektől. Amennyiben az élet nem tud kozmológiai
értelemben sokáig fennmaradni, akkor az intelligens élőlények találkozását
meghiúsíthatja, hogy nem akkor éri el őket a másik rádióüzenete, amikor ezt
észlelni és értelmezni tudják. Az információk észlelésének másik akadálya a
nagy térbeli távolság lehet.

Máglyahalál a földönkívüliek
miatt
Az arisztotelészi világképet magáé
vá tevő katolikus egyház számára
nem volt elfogadható a más világo
kon való értelmes
élet
feltételezése,
mert az ellentmondott a Bibliának. Ezért
Giordano Brunót, aki
hitt a más világokban
élő értelmes lények
sokaságában, 1600ban megégették.
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SETI program
Az elmúlt évtizedekben, a számítógépek elterjedésével megnyílt a lehetőség
az űrből érkező kozmikus zajok vizsgálatára. A SETI program keretében ezeket a jeleket futtatták a résztvevők számítógépein, azt vizsgálva, kivehető-e
értelmes üzenetre utaló jelsorozat a kozmikus zajból. Az eddigiekben ilyen
egyértelműen azonosítható jelsorozatot nem észleltek.

1977. augusztus 15-én a Big Ear (Nagy
Fül) nevű rádióteleszkóp jeleit fürkészve egy 72 másodperc hosszú jelsorozatra bukkantak, amely látszólag
megfelelt egy távoli értelmes civilizáció üzenetének. A jelet észlelő Jerry
Ehman ráírta a jelet rögzítő papírra,
hogy „hűha”. A jel neve azóta „hűha”jel, angolul „wow”-signal, a jel azóta
sem ismétlődött meg, forrását nem
ismerjük.
QQ Az eredeti leporelló képe a rádiójelekről. A függőleges tengely az idő (soronként 12 s),
a vízszintes tengely a rádióspektrum egymást követő hullámsávjai (10 kHz-enként).
A karakterek a rádiósugárzás és a háttérzaj arányának egész részét mutatják
(10 felett betűkkel: A = 10, B = 11 stb.). A 0 nincs kiírva (ekkor az arány kisebb, mint 1,
csak háttérzaj van). A jelsorozatból kiugrik az összefüggő „6EQUJ5” rész.

Milyenek a földönkívüliek?
NE HIBÁZZ!
Ufókutatás
Az ufó kifejezés rövidítés, jelentése
azonosítatlan repülő tárgy. Sokan
hisznek abban, hogy az égbolt azonosítatlan repülő tárgyai egy intelligens civilizáció küldöttjeit hozták
földközelbe. Az esetek jelentős
részében kiderült, milyen égi vagy
földi eredetű jelenség tévesztette
meg a megfigyelőt, de voltak olyan
észlelések is, melyek értelmezése a
tudomány keretében nem volt sikeres. Ezekben az esetekben ki-ki
eldöntheti, hogy a jelenségnek természetes, de a szükséges mennyiségű információ hiánya miatt nem
azonosítható eredetet tulajdonít,
vagy valamilyen különleges, eddig
nem ismert történésnek, akár más
civilizációk megjelenésének köszönhetőt. Mindez hit kérdése. Földönkívüliek létezésére tudományos
bizonyíték jelenleg nincs.

QQ Alien – földönkívüli, ahogy az ember
elképzeli

Az ember gazdag fantáziája révén
sokszor elképzelte a földönkívülieket, a velük való találkozást. A fantáziánknak mégis korlátot állítanak
tapasztalataink. A földönkívüliek
elképzeléseinkben csupa olyan sajátossággal rendelkeznek, melynek
megfelelőjét már láttuk. Ők a modern kor különleges fantázialényei,
olyanok, mint az ókorban a szellemek, démonok, istenek. Ha létezik
földönkívüli élet, miért kellene, hogy
bármiben is hasonlítson ahhoz, amit
mi el tudunk képzelni? Akár az is lehetséges, hogy nem észlelhetőek számunkra.

Élet a Marson
A XIX. század végén közkedvelt elképzelés volt, hogy a Marson van értelmes élet. A csillagászok egy csoportja megfigyelte, sőt térképezte is a Mars
csatornáit. Ma már biztosan tudjuk, hogy Mars-csatornák nincsenek. Érdekes kérdés, milyen optikai és pszichológiai okokra vezethető vissza, hogy
ennek ellenére megfigyelték azokat. Az intelligens marslakókba vetett hitet
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QQ A Mars „arca” (2001, a Mars Global Surveyor szonda felvétele)

a Mars-csatornák egyik megfigyelője, Sir Percival Lowell hirdette. Fantasztikus regény formában írta meg ezt a témát H. G. Wells, akinek könyvét Orson
Welles 1938-ban rádiójátékban dolgozta fel. A rádiójáték olyan hitelesre sikerült, hogy pánik tört ki az Egyesült Államokban, mivel sokan azt hitték,
valóban megindult a marslakók inváziója a Föld ellen. A marslakókba vetett
hit egy kései maradványa az 1976-ban felfedezett Mars-arc, egy olyan képződmény a Marson, mely adott napszakban, adott helyről fényképezve egy
hatalmas arcnak tűnt. Később, a helyet jobb felbontással vizsgálva világossá
vált, hogy mindez csak a véletlenek játéka, a hegy egyáltalán nem hasonlít
arcra.

Antropomorf (emberarcú) elképzelések – antropikus elv
Vajon törvényszerű volt-e az értelmes élet létrejötte a Földön, és vajon másutt is létrejön-e az értelmes élet, ahol a földihez hasonló fizikai viszonyok
uralkodnak? Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy igen. Az élet a Földön
biztosan létrejött, és akkor azok a viszonyok, melyek között létrejött, létrejöttének szükségszerű és elégséges feltételei. Ez a gondolatmenet a manapság
igen népszerű erős antropikus elv lényege. Mindez ellentmond az evolúció
elméletének. A következetes természettudományos értelmezés szerint az élet
létrejötte nem igazolja azt, hogy ennek szükségszerűen be is kellett következnie. Az élet létrejötte alapvetően a véletlen eredménye, egy kis valószínűségű, de statisztikus jellegénél fogva nem kizárható esemény. De ha kellően
sok olyan hely van a világon, ahol az élet létrejöttének feltételei adottak, akkor akár több helyen is létrejöhetett értelmes élet. A miénkhez hasonló vagy
egészen más.

QQ A Mars „arca” (1976, a Viking 1 szonda
felvétele)

Lowell-szindróma
Létezik egy nagyon ritka szembetegség, amikor valaki saját szemének ereit látja, miközben erőlteti a
szemét, hogy jobban meg tudjon
figyelni valamit. Az orvosok ezt
Lowell-szindrómának nevezik, utalva a nem létező Mars-csatornákat
megfigyelő Sir Percival Lowellre, aki
szembetegsége miatt még a csatornák mozgását is észlelni vélte.
Pánspermia-elmélet
Az elmélet hívei azt vallják, hogy
az élet valahol a kozmoszban jött
létre, és később szóródott szét
az egyes bolygókon. Elterjedtebb
meg
közelítés azonban, hogy az
élet az egyes bolygókon (vagy
bolygón) egymástól függetlenül
jöhetett létre evolúcióval.

Mit üzentünk a földönkívülieknek?
A Jupiter és Szaturnusz vizsgálata után a Naprendszert elhagyó Pioneer–10 és Pioneer–11 űrszonda
a környezeti hatásoknak ellenálló, arannyal bevont
alumíniumtáblácskát vitt a földiek üzenetével a Naprendszeren túlra. Ezen a férfi és női emberi testet, a
Nap helyzetét a Tejútban, a Naprendszert és benne a
Földet, valamint az űrszonda körvonalát és útját ábrázolták, de helyet kapott rajta a hidrogén szimbóluma
és egy rádióantenna képe is. A táblákat az értelmes
földönkívülieknek szánták.

� A Pioneer–10 szonda egy aranylemezre
vésve vitte magával a földlakók üzenetét
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Keressük-e a kapcsolatot
a földönkívüliekkel?
Steven Hawking korunk egyik legnagyobb kozmológusa azt javasolja, hogy ne nagyon igyekezzünk az
esetleges földönkívüliekkel való
kapcsolatfelvételre, mert egyáltalán nem biztos, hogy jó szándé
kúak.

NE FELEDD!
Van-e értelmes élet a Földön kívül, egyáltalán létezik-e az élet
bármilyen formája bolygónkon
túl? A választ nem ismerjük erre a
kérdésre. Amit tudhatunk:
• Sok olyan hely van a világon,
ahol létrejöhetett élet.
• Az evolúciós elméletből nem
következik, hogy az élet egyedi
lenne.
• Ha van élet a Földön kívül, arról
nem feltétlenül szerezhetünk
könnyen tudomást a nagy távolságok és az értelmes lények
létezésének esetleges időbeli
behatároltsága miatt.

Tőled függ, hogy mit hiszel el, és hogy mit terjesztesz igazságként másoknak.
Vannak, akik úgy gondolják, hogy a Földön jártak értelmes földönkívüliek, mi
több, akár most is itt vannak közöttünk. Vannak, akik a földönkívüliek munkálkodásának nyomát fedezik fel régészeti emlékekben. Mások a civilizáció
fejlődését is földönkívüli intelligenciának tulajdonítják. Számos esetben feldolgozták ezt a témát filmekben és a művészet sok más területén.
Sikereit az emberiség teremtő fantáziájának köszönheti. A képzeletet nem
lehet korlátok közé szorítani. A tudomány álláspontja, hogy tapasztalatainkra
a legegyszerűbb magyarázatot keressük. Ha azt látod, hogy az almafán egy
piros alma függ, és a Föld vonzása ellenére nem esik le, nem arra gyanakszol,
hogy az alma antigravitációs térben van, hanem azt feltételezed, hogy a szárában ébredő erő kiegyenlíti a Föld vonzóerejét. Jelenleg nincs olyan egyértelmű tapasztalatunk, melyet csak földönkívüli intelligenciák létével lehetne
megmagyarázni.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Giordano Brunónak nemcsak a világok sokaságára vonatkozó állítása miatt
gyűlt meg a baja az egyházzal. Nézz utána, mi játszott még szerepet elítélésében!
2. Mi lehet az oka annak, hogy az elképzelt űrlények nagyon hasonlítanak a
földi élőlényekre?
3. Milyen filmeket, irodalmi alkotásokat ismersz, melyek földönkívüliekkel
kapcsolatosak? Miért ilyen gyakoriak az ilyen munkák?
4. Miért éppen a Mars volt a Földön kívüli értelmes élet szóba jöhető színtere?
5. Bár az emberihez hasonló élet biztosan nincs a Naprendszerben, de találtak-e szerves molekulákra utaló jeleket a Földön kívül? Milyen nézetek léteznek jelenleg a szerves anyag jelenlétéről a Naprendszerben?
6. Kik voltak azok a tudósok, akiket „marslakóknak” neveztek környezetükben? Miért kapták ezt az elnevezést? Milyen munkában vettek részt, és milyen történelmi körülmények következtében kerültek össze?
7. Hogyan lehet exobolygókat felfedezni, és mi a jelentőségük a földön kívüli
élet kutatása szempontjából?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mit értünk antropikus elven, mi a lényege?
2. Miért mond ellen az antropikus elv az evolúciónak?
3. A leckében látható diagramok egy csillag fényességének százalékos csökkenését mutatják. Mit állapíthatunk meg a diagramok alapján a csillag körül keringő exobolygókról?
4. A második ábra két különböző átmérőjű exobolygó jelenlétére utal. Mekkora a két bolygó átmérőjének aránya? Mekkora a csillagtól vett távolságuk
aránya?
5. Mit jelent az az állítás, hogy az esetlegesen más bolygókon létrejött civilizá
ciókat a tér és idő szakadéka választja el egymástól?
6. Szerinted van értelmes élet a Földön kívül? Válaszodat indokold! Folytassanak vitát az egymással egyet nem értők erről kérdésről! Milyen érvek szólnak a földön kívüli értelmes élet mellett és ellen?
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35. | Ha majd a Nap kihűl…
EMLÉKEZTETŐ
A földi élet lehetőségeit leginkább az emberek veszélyeztetik. Az emberiség
képes arra, hogy elpusztítsa a Földet. Lakhatatlanná teheti felelőtlen környezetszennyezéssel, vagy akár fel is robbanthatja valamilyen esztelen háborúban. De minderre reményeink szerint nem kerül sor. Bár nagyon kicsi
a valószínűsége, teljesen nem zárható ki az sem, hogy valamikor kozmikus
katasztrófa pusztítja el a Földet.
A Nap évmilliárdok múlva vörös óriáscsillaggá válik, és ekkor kiterjedése túlnyúlik majd a jelenlegi földpályán. De még mielőtt a Nap elnyelné a Földet,
bolygónkat a napszél a jeges űrbe taszítja. Az emberiségnek, ha még létezik
majd akkor, fel kell készülnie a Földön kívüli életre.

Madách Imre művében, Az ember
tragédiájának falanszterjelenetében készülnek a tudósok arra
a korszakra, mikor a Nap kihűl.
A Föld nem lesz örökké lakható, az
sem kizárt, hogy a Föld túlnépesedése miatt még ez előtt új lakóhely
után kell nézni az emberiségnek.

A földi gravitáció
Az emberi test az evolúció során a földi viszonyokhoz alkalmazkodott. Ennek egyik legfontosabb sajátsága a gravitáció. Mindez befolyásolja az ember
izomzatát, csontrendszerét, mozgását. Még a néhány hetes űrexpedíciók
során is figyelemmel kell lenni a súlytalanság állapotának egészségkárosító
hatására. A legnagyobb veszélyt az izomsorvadás jelenti, mely a szívet is jelentősen veszélyezteti, hiszen a vér áramoltatására sincs akkora erőre szükség,
mint földfelszíni körülmények között. Az izomsorvadást elkerülendő, az űrhajósok napi 5-6 órát edzenek az űrutazás során különböző gépek segítségével. Keresik annak a lehetőségét is, hogy az izmok sorvadását mesterséges
ingerléssel akadályozzák meg.

Mesterséges gravitáció
A súlytalanság állapotának egészségkárosító hatását mesterséges
gravitációval is lehet csökkenteni. Olyan eljárás nem létezik, mellyel
egy kis tömegű anyag a mérete alapján indokolt tömegvonzásnál nagyobb gravitációs vonzást okozna. Egy ilyen lehetőség ellentmond az
ismert fizikai törvényeknek, és bár mindig születnek elméletek, melyek „gombnyomásra” gravitációt állítanak elő, ezeknek vajmi kevés
köze van a természettudományokhoz. Ezzel szemben súlytalanság állapotában is megvalósítható a testek súlyának mesterséges előállítása.
Egy forgó kabinban a kabin fala erőt gyakorol a benne lévő tárgyakra,
így kényszerítve azokat körpályára. Ez a nyomóerő megfelelhet annak az erőnek, melyet a Föld felszínén állva tapasztalunk.

Másik égitest vagy mesterséges égitest
Ha az emberiség elhagyni kényszerül a Földet, akkor felmerül annak lehetősége, hogy másik égitestet tesz lakhatóvá, vagy esetleg egy
lakható égitestet talál, illetve mesterséges égitestet hoz létre. Az emberiség technikai fejlődése olyan gyors, hogy elvileg mindhárom lehetőség adott.

QQ A Stanford-tórusz egy mesterséges égitestről
kialakított elképzelés
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A Stanford-tórusz egy terv arra, hogyan élhetnénk egy
mesterséges égitesten az űrben. Az űrállomás egy 1,6 km
átmérőjű úszógumihoz hasonlítható létesítmény, mely
percenként tesz meg egy fordulatot, így hozva létre súlyt a
súlytalanság állapotában. Ez az eljárás a gyűrű belsejének
külső peremén létesítene a földihez hasonló viszonyokat.
Az emberek épületei ezen a peremen helyezkednének el,
de a lakott települések mellett itt lennének a művelésre
alkalmas szántóföldek is. A fényt mesterségesen kellene
biztosítani, tükörrendszer segítségével. A gyűrűt küllő
szerűen elhelyezkedő csövek csatolnák a gyűrű közép
pontjában lévő űrkikötőhöz.

QQ A Stanford-tórusz építés közben

QQ A Stanford-tórusz elképzelt belseje

A Randevú a Rámával című Arthur C. Clarke sci-fiben szereplők megoldása jóval nagyobb a Stanford-tórusznál. Itt
az űrállomás egy szivar alakú objektum, melyet a tengelye
körül forgatnak.

QQ Egy szivar alakú hatalmas méretű űrállomás belső kialakítása

SZÁMOLJUK KI!

Mennyi időt és mennyi idősen – űrrekordok

Mekkora utat tett meg közelítőleg
Poljakov űrutazása alatt a Föld a
Nap körül?

A leghosszabb űrutazás: Valerij Poljakov 1994. január 8. – 1995. március 22.
Útja során Poljakov 7075-ször kerülte meg a Földet, és 300 765 000 kilométert tett meg a Föld középpontjához viszonyítva.
A legtöbb nap az űrben: Szergej
Krikaljov 803 napot, 9 órát és 39 percet töltött az űrben a Szojuz űrhajó
fedélzetén 6 űrutazása során.
A legidősebb űrutas: John Glenn,
aki a harmadik amerikai űrhajós volt,
de az első amerikai, aki megkerülte a
Földet. 1964-ben politikusi pályára
lépett, majd 1998-ban, 77 éves korában, szenátorként ismét részt vett
űrutazáson. 2016. december 8-án
hunyt el 96 éves korában.

QQ John Glenn 1962-ben, első űrutazása előtt és második űrutazása idején, 1998-ban
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A MARS LAKHATÓVÁ TÉTELE (Olvasmány)
A hozzánk legközelebb lévő bolygó, melyet lakhatóvá tehetne az emberiség, a Mars. Nem kizárt, hogy a nem túl távoli jövőben útra kelnek a Mars
első telepescsaládjai, kemény és eltökélt emberek, akik tudják, hogy talán
sosem térnek vissza, ahogy az első európaiak érkeztek egykor Amerikába.
De vajon hogyan lehet felfűteni a bolygó légkörét, és így az emberek számára lakhatóvá tenni? Egy lehetséges forgatókönyv az alábbi:
Az első lépés az üvegházhatás megnövelése. Az eljárásban a Földön szereztünk némi gyakorlatot. A Mars légkörébe juttatott fluorvegyületek
visszatartják a marsfelszín visszasugárzott melegét, így megindul a légkör
felmelegedése. A melegedés következtében a Mars felszíne megolvad, a
földbe fagyott szén-dioxid kiszabadul, és a légkörbe jutva tovább erősíti
az üvegházhatást. A földbe fagyott vízjég megolvad, a folyók visszatérnek
medrükbe. A talajból a víz oxigént old ki, ami a légkörbe jut, megteremtve
a növényi élet kialakulásának lehetőségét. A védőfelszerelés nélküli élethez a növények termelik meg a megfelelő mennyiségű oxigént. 2014-ben
a NASA 2030-as Mars-expedíciót jósolt, melynek keretében emberek lépnének a Mars felszínére, de a dátum még meglehetősen bizonytalannak
tekinthető. Az is kérdéses, hogy az első emberek vissza tudnának-e jönni
valaha is a vörös bolygóról.

QQ Jöttem, láttam, földivé formáltam…

Exobolygók
Az újabb és újabb exobolygók felfedezésével mindinkább előtérbe kerül az a
lehetőség, hogy az emberiség valamelyiket ezek közül népesítse be egyszer.
Ebben az esetben a legnagyobb nehézséget az odautazás okozhatja.
Föld
1,00

#1
Gliese 581 g
0,92

#2
Gliese 667C c
0,85

#3
Kepler-22 b
0,81

#4
HD 85512 b
0,77

Mars
0,66

#5
Gliese 581 d
0,72

QQ Potenciálisan benépesíthető exobolygók a Földhöz való hasonlóság alapján rendezve
2012-ben. Ekkor a Gliese 581 g nevű bolygó volt a legesélyesebb jelölt (a jelölés úgy
értendő, hogy ez a bolygó a Gliese 581 nevű csillag g jelű bolygója).

A távoli utazás pszichológiai tényezői
Az űrutazás nemcsak fizikai, hanem lelki szempontból is komoly terhelést
jelent az űrhajósok számára. Az űrállomás steril, egyhangú környezete, a magány, az összezártság, a családtagok távolléte mind olyan tényezők, mellyel a
hosszabb távú űrutazások esetében az előkészítő pszichológusoknak szembe
kell néznie. Fontos feladat annak feltárása, hogy a környezeti hatások változása, például az oxigénhiány, milyen viselkedésbeli következményekkel járhat.
A pszichológusok feladata lehet olyan eljárások kidolgozása, melyek segítségével az űrutasok pszichikai állapotát folyamatosan nyomon lehet követni.

NE FELEDD!
Az emberiség fel kell hogy készüljön az űr meghódítására, vezérelje akár a kíváncsiság, akár a
szükség. A földi körülményekhez
alkalmazkodott
szervezetünk
leginkább a gravitáció hiányát
sínyli meg az űrben. A tartós súlytalanság izomsorvadáshoz vezet.
Ennek megelőzéséért, az űrhajósok folyamatos fizikai tréninget végeznek. Egy kellően nagy
mesterséges űrváros esetében a
mesterséges gravitációt az űrállomás forgatásával lehet előidézni. Az orvosok és pszichológusok
feladata az űrutasokat felkészíteni az űrutazás és az űrben való
élet körülményeire, az ott fellépő
problémák kezelésére. A közeljövőben kidolgozzák azokat az eljárásokat, melyek segítségével lakályos környezetet teremthetünk
egy másik égitesten.
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EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Miért lehet szükség arra, hogy az emberiség elhagyja a Földet?
A nagy távolságú űrutazás nem
csak pszichológiai kérdéseket vet
fel. Míg a Mars, a szomszédos bolygó meghódítása is években mérhető, Naprendszerünk elhagyására már nem elegendő egy ember
élete. És akkor még hol vannak az
olyan „közeli szomszédaink”, mint
a kétmillió fényévre lévő Androméda-köd bolygói?!
Az ember vagy úgy juthat el a
Földtől távolra, hogy valamilyen
eljárással hibernálják (életfunkcióit lelassítják), vagy a kellően nagy
sebességű űrutazással, hiszen a
speciális relativitáselmélettel összhangban ilyenkor a célig megteendő távolság csökken (kontrahálódik). Ez utóbbi esetben komoly
nehézséget okozhat, hogy az utazósebességre történő felgyorsulás,
illetve a cél közelében a lelassulás
nagyon megterhelné az emberi
szervezetet. Ezenkívül az emberi
szervezet által kibírható gyorsulás
mellett a gyorsítási, majd az út végén a lassítási szakaszok nagyon
sokáig tartanának, és igen nagy
energiaigényük lenne. Mindkét eljárás megvalósításától még meglehetősen messze áll az emberiség
mai technikai felkészültsége. Egy
harmadik lehetőség, hogy családokat, városnyi embercsoportokat
indítunk el egyszerre a távoli úti
cél felé úgy, hogy generációk élik
le életüket a Földtől távol, és csak
a sokadik generációs leszármazottak érik el a kitűzött célt.

2. Milyen élettani hatása van a súlytalanság állapotának?
3. Melyek az űrutazás azon szakaszai, amikor az űrhajós erőhatást érzékel az
űrhajóban?
4. Miért forgásszimmetrikusak a tervezett nagy űrállomások?
5. Hogyan lehet növelni a mesterséges gravitációt a Stanford-tóruszban?
6. Hol van nulla gravitáció egy forgó űrállomásbon?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Miért van súlytalanság egy űrhajó belsejében?
2. Vajon miért nem megoldás a súlytalanság kiküszöbölésére egy olyan rendszer, amely az űrutas talpát rögzíti ahhoz a felülethez, amelyen mozog (pl.
tépőzár, mágnes stb.)?
3. Értelmezd dinamikai szempontból a forgó űrállomáson tartózkodó emberre, illetve az űrállomás tárgyaira gyakorolt erőhatást!
4. Hogyan hozhatunk létre mesterséges gravitációt? Fogalmazz meg egy saját ötletet is!
5. Miben tér el a forgással létrehozott mesterséges gravitáció a földi gravitáció
tól? Hogyan függ a távolságtól a kétfajta erőhatás? Mi történik, ha például
felkapaszkodunk egy épület tetejére?
6. Elvileg lehetséges-e a relativitáselmélet szerint a Földtől 10 fényévre eljutni
űrhajósként, kevesebb mint 10 évet öregedve, fénysebességnél kisebb sebességű űrhajóval?
7. Milyen tevékenységformák okoznak különösen gondot a súlytalanság állapotában? Hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni?
8. Mit jelentene egy másik bolygó lakhatóvá tétele? Melyek az emberi faj legfontosabb biológiai igényei?
9. Milyen akadályok legyőzése esetén képzelhető el az emberiség Naprendszeren túli utazása?
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36. | Meg van írva a csillagokban?
		 Tudomány – áltudomány – vallásos hit
Asztronómia és asztrológia
A csillagászat tudományát asztronómiának nevezzük, míg az asztrológia csillagjóslást jelent. A távcső feltalálása előtt a csillagászok feladata a bolygók,
csillagok és más égi jelenségek megfigyelése volt. Mivel az asztrológia a bolygók mozgása alapján von le következtetéseket, a bolygók helyzetének előzetes
ismerete fontos cél volt az asztrológusok (csillagjósok) számára. A bolygók
mozgásának megismerése és leírása tehát egyszerre volt fontos a csillagászoknak és a csillagjósoknak. A két szerep nem is vált el élesen egymástól.

Hogyan hatnak ránk a bolygók?
Az asztrológia célja, hogy következtetést vonjon le a csillagok állásából az
ember sorsára. Azt feltételezik az asztrológusok, hogy a csillagok állása meghatározza a jövőnket. Fontos hangsúlyozni, hogy a csillagok állása valójában
a bolygók elhelyezkedését jelenti a csillagképek háttere előtt, hiszen a csillagképek lényegében változatlanok. De vajon hibás-e az a feltételezés, hogy a
bolygók hatást gyakorolnak a Földre?

Firmicus Maternus a IV . század első felében megjelent A Vénusz hatása az
emberi sorsra című művében így ír:
„Ha a Vénusz a horoszkópponttól számított tizenkettedik tartományban tartózkodik, hatására azokat, akik
ekkor születnek, mindig keserű
fájdalom fogja gyötörni a nők
miatt. Ha az így elhelyezkedő
Vénuszt a Mars erős sugárzással éri el, kéjsóvárgásuk következtében gyakran kelepcébe
csalják őket a rabszolganők,
lelki viharok és érzékiségük
okozta megalázó szerelmi
szenvedélyek várnak rájuk.”

QQ Prágai zodiákus óra (a zodiákus szó állatövit
jelent, mert az ekliptika menti csillagképek
közül nyolc állatnevet visel)

A mai horoszkópok nem
fogalmaznak ilyen egyértelműen, de lényegüket tekintve azonosak az idézettel.
Olyan hatásokat tulajdonítanak a bolygóknak, melyek
tudományosan megalapozatlanok, mivel a tapasztalatokkal nem összeegyeztethetőek.

Hogyan alakult a csillagászat és
a csillagjóslás viszonya a tudomány fejlődése során? Mi az, amit
tudunk, és mi az, amit hiszünk?
Mit tekinthetünk valóságosnak,
és mi a fantázia szüleménye?
Hol vannak a tudomány határai?
Ellentmondás van-e a hit és a tudomány között? Ilyen és ehhez
hasonló kérdésekre keressük a választ ebben a fejezetben.

EMLÉKEZTETŐ
A csillagképek csak a Földről látszanak olyannak, amilyennek leírjuk
azokat. A csillagok távolsága a Földtől nagyon különböző lehet, így két
olyan csillag, amely egymás mellett
látszik, nagy távolságra lehet egymástól. A csillagjegyek azt adják
meg, hogy a Földről nézve milyen
csillagképben volt megfigyelhető úgy 2000 évvel ezelőtt a Nap, a
pályája adott pontján. Ezt persze
szemmel nem láthatjuk a Nap fénye miatt, legfeljebb teljes napfogyatkozáskor. A csillagjegyek a
Föld-középpontú világkép emlékei.

QQ Forgatható csillagtérkép 1900-ból
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A távoli csillagok hatása a Földre
Melyik az a csillag, melynek alapvető hatása van mindnyájunk életére? Milyen jellegű ennek a csillagnak az elsődleges hatása?

Tudományos ismereteink szerint a csillagok valóban hatást gyakorolnak a
Földre. De ez a hatás egyetlen csillagtól eltekintve teljes mértékben elenyésző,
az ember sorsát semmiképpen nem befolyásolhatja, ahogy a bolygók hatása
sem.

Csillagunk, a Nap tömegvonzásának hatása a Földre
SZÁMOLJUK KI!
Feladat: Határozd meg, mekkora gravitációs vonzerőt gyakorol az alfa Centauri
1 kg földi tömegre!
Az alfa Centauri a Nap után a Földhöz egyik legközelebbi csillag. Távolsága a
Földtől 4,34 fényév. 1 fényév 9,46 · 1015 m. Az alfa Centauri tömege 1,1 naptömeg. A Nap tömege 1,99 · 1030 kg.
Megoldás: Newton egyetemes tömegvonzási törvényét kell használnunk:
, ⋅1, 99 ⋅1030 kg)
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A Nap gravitációs vonzása a földi
testekre elhanyagolható a Föld vonzásához képest (kisebb, mint a Föld
vonzóerejének egy ezreléke). A Nap
tömegvonzásának hatása az óceánok
hatalmas vízmennyiségére azonban
már számottevő. Ezért játszik szerepet az apály-dagály jelenség lefolyásában a Hold tömegvonzása mellett
a Napé is. A Nap árapálykeltő hatása
nagyjából a Hold hatásának a fele.

Van-e a csillagoknak elektromágneses hatása a Földre?
SZÁMOLJUK KI!
Feladat: Ha feltételezzük, hogy az alfa Centauri a sugárzását a tér minden irányába bocsátja ki, a teljes sugárzási teljesítmény hányadrésze esik a Földre?
Számításod során hasonlítsd össze egy alfa Centauri-távolságnyi gömb felületét a 6378 km sugarú Föld egyenlítői síkjának területével!
Megoldás: Az alfa Centauri energiája egy gömb mentén oszlik el egyenletesen. A Föld és a csillag közötti távolság (d) ennek a gömbnek sugara. Számításunk során a gömb felületét kell összehasonlítani a Föld keresztmetszetével.
R2 ⋅π
6 , 3782 ⋅1012
≈ 6 ⋅10 −21.
η= F2
=
4 ⋅ d ⋅ π 4 ⋅ (4 , 34 ⋅ 9 , 46 )2 ⋅1030

A Nap rengeteg energiát sugároz a
Földre elektromágneses formában.
Az ezt megadó napállandó 1366 watt
négyzetméterenként. A Nap jelentős
és összetett hatást gyakorol a Földre.
Ezekről a hatásokról a Napról szóló
későbbi fejezetben részletesen beszámolunk. A többi csillag sugárzási
energiájának elhanyagolhatóan kis
része esik a Földre.

Van-e elektromágneses hatása a Naprendszer bolygóinak
a Földre?
A bolygók fényüket alapvetően a Naptól nyerik, és bár az olyan óriásbolygók,
mint a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz több energiát sugároznak ki, mint amennyit a Napból nyernek, a Földre jutó mennyisége ennek
az energiának elhanyagolható, ahogy a visszavert napfény hatása is.

Van-e gravitációs hatása a Naprendszer bolygóinak a Földre?
A Naprendszer égitestjei közül számottevő gravitációs hatást a Földre csak a
Nap és a Hold gyakorol.

Cáfolhatók-e tudományos módszerekkel az asztrológia
megállapításai?
A tudomány szemszögéből az asztrológia állításai hamisak. Ezt tudományosan úgy lehet bizonyítani, hogy megvizsgáljuk nagyon sok ember esetében
(kellően széles mintán) az asztrológusok által meghatározott állítások helyes-
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ségét. Ha a kapott eredményt a matematikai statisztika segítségével elemezzük, el tudjuk dönteni, hogy mennyiben érvényesek az asztrológia jóslatai
azokra, akikre vonatkoznak. Egy másik lehetőség az asztrológiai eljárások
összehasonlítása. Ha nem egyértelmű, hogy egy feltételezés kapcsán melyik
út vezet a helyes következtetésre, akkor tudományos szempontból az eljárás
nem helyes. Az asztrológia a tudomány egy másik fontos kritériumának sem
felel meg. Ez pedig a tudomány azon sajátsága, hogy állításait ok-okozati kapcsolatok mentén értelmezi.

Áltudomány-e az asztrológia?
Az asztrológiával és bármilyen más áltudományos eljárással kapcsolatban az
a hibás képzetünk alakult ki, hogy mivel tudományosan nem megalapozott
eljárásokat alkalmaznak, ezért hamisak. Akkor fogalmazunk pontosan, ha azt
állítjuk, hogy tudományosan nem megalapozottak, a tudomány kritériumainak nem felelnek meg az asztrológia állításai.
Természettudományos ismereteink alapján kijelenthetjük, hogy születésünk
csillagjegye, vagy a bolygók aktuális elhelyezkedése nem befolyásolhatja jövőnket, így jövőnket ezekből az adatokból semmilyen elemzéssel megállapítani nem lehet.

MI AZ ÁLTUDOMÁNY? (Olvasmány)
Az áltudomány olyan ismeretek halmaza, melyek a tudományosság látszatát keltik, de a tudományosság szabályainak nem felelnek meg. Az
emberi működésnek számos feltáratlan területe van. Az emberi lélek, az
érzelmek és a testi jelenségek kapcsolatát kevéssé ismeri a mai kor tudománya. Az már világos, hogy vélekedéseink, hiteink, érzelmeink befolyásolják fizikai állapotunkat. Tehát nemcsak az hat ránk, ami van, hanem
az is, amiről azt feltételezzük, gondoljuk, hogy van. Az áltudományok
általában olyan elképzelések, melyek befolyást gyakorolnak az emberek
jelentős részére. Gyakorta úgy, hogy az abban való hit fejti ki pszichológiai hatását az emberre. Természetesen az emberi megismerés fejlődése
során a tudomány hatókörén kívül eső jelenségek is a tudomány tárgyává
válhatnak.

A pszichológia fejlődésével mind
nyilvánvalóbbá vált, hogy az emberi test folyamatait nagymértékben tudja befolyásolni lelkiállapotunk. Egy gyógyszer hatásosságát
egyes esetekben jelentősen befolyásolja az, hogy mennyire hiszünk
benne. Ez a placebohatás, melyet
úgy lehet kísérletileg kimutatni,
hogy elhitetjük emberekkel, hogy
gyógyszert kapnak, és közben hatóanyag nélküli tablettát adunk
nekik, és azt vizsgáljuk, milyen
mértékben tapasztalják kísérleti
alanyaink az általuk várt hatást.

Nem minden áltudomány, aminek nem ismerjük tudományos
magyarázatát
Mivel az egészség minden ember számára fontos, az orvostudomány központi szerepet játszik életünkben. Az évezredek során számos gyógyító eljárás alakult ki, melyeket az emberek egy-egy csoportja valamelyik földrészen, valamilyen kultúrkörben hatásosnak vélt. Ezek közül számos olyan
lehet, amelynek nem ismerjük tudományos magyarázatát, nem ismerjük
pontos hatásmechanizmusát, de ettől még nem lesz áltudomány. A gyógynövények használata nem áltudomány, pedig évszázadokig a tapasztalat
és nem a tudományos elmélet alapozta meg alkalmazásukat. Egy gyógyá
szati eljárás akkor tekinthető áltudományosnak, ha nem tudjuk igazolni
hatásosságát, vagy ha igazolni tudjuk hatástalanságát. A hatástalanság
tudományos bizonyítására az ad lehetőséget, hogy az áltudományos megállapításokat gyakran a tudományos eljárásokról alkotott közkeletű képnek megfelelően mutatják be, akár részletes ok-okozati sorral illusztrálva
működésüket. Ennek magyarázata, hogy ez emberek legnagyobb része
elfogadja a tudomány hatékonyságát a problémák megoldásában. Így

QQ Kutatásra használt placebo
gyógyszerek

A gyógyszerkutatásban különösen
sok problémát okozott a kutatói
elfogultság, ezért ennek kizárására
kifejlesztették a kettős vakpróbát,
amelyben a gyógyszert kiosztó kutató sem tudja, hogy valódi gyógyszert, vagy azzal kinézetre megegyező placebót ad-e a betegnek.
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Az univerzum szerkezete és keletkezése

a tudományos érvrendszer egy áltudományos nézet esetében is hatásosnak
bizonyulhat, mind üzleti, mind presztízs szempontból. Áltudományosnak
tekinthetők azok az eljárások is, melyek hatásosságát tudományosan alá
nem támasztott érvekkel bizonyítják. A tudományt az áltudománytól elválasztó keskeny határ felismerése egyáltalán nem egyszerű feladat.
Az isten létében való hit áltudomány?
Isten létének kérdése nem képezi a tudomány tárgyát, így isten létének
bizonyítása nem tudományos kérdés. A hit és a tudomány nem zárja ki
egymást. Aki istenben hisz, olyan szubjektív tapasztalatokat szerzett, amely
alapján tudja, hogy van isten. Aki nem hisz istenben, úgy vélekedik, hogy a
világ és az emberi lét megértéséhez nincs szükség isten fogalmára. Számos
tudós hisz istenben, és sokan vannak olyanok is, akik nem hisznek benne.
Egy közös tudományos kutatási programon dolgozó csoportban számos
különböző isten létében hívő, vagy akár ateista kutató akadálytalanul működhet együtt. Az istenhit akkor lenne áltudomány, ha azt állítanánk, hogy
tudományosan megalapozott bizonyítékai vannak isten létének, ugyanakkor ilyeneket nem tudna senki felmutatni. Az istenhit ugyanúgy vezethet
egy-egy tudományos kérdés megítélésében áltudományos előítéletes megközelítésre, mint bármely ateista filozófián alapuló előítélet. Az istenben
való hit nem áltudomány, de nem is tudomány!
A természettudomány működése
A természettudósok leírják a természeti jelenségeket, a leírás során okokozati kapcsolatokat keresnek, az okozati tényezőkre pedig mennyiségi
jellemzőket igyekeznek alkotni. A jellemző mennyiségek között matematikai kapcsolatokat tárnak fel, majd megpróbálják valamilyen értelmes
modell segítségével a kapcsolatokat értelmezni. A folyamatok értelmezése, modellezése nem mindig sikeres. A modell megkönnyíti a megértést,
de a tudományos tény, az azt leíró matematikai összefüggés akkor is érvényes marad, ha nem tudunk könnyen elképzelhető modellt létrehozni.
A természettudományok sosem egyszeri jelenségekkel foglalkoznak.
A megismételhetőség, a megfigyelések, számítások mások általi ellenőrizhetősége a tudomány fontos elvárása. Azok a jelenségek, amelyek nem
felelnek meg ennek a feltételnek, nem tartoznak a tudomány hatókörébe.
A tudomány társadalmi jelenség. A tudósokat ugyanúgy érdekeik, vágyaik
hajtják, mint minden embert. A tudomány a mai korban jelentősen épít
az együttműködésre. Mivel a tudományos kutatás költségigényes, a tudósok kiemelt feladata a tudományos munka fontosságának, társadalmi
hasznosságának bemutatása a tudományokkal nem foglalkozó emberek
számára.

NE FELEDD!
Természettudományos ismereteink szerint a bolygók
és a távoli csillagok nem gyakorolnak számottevő közvetlen hatást az emberek életére. Az asztrológia feltevései a születéskori bolygóállás és az emberi sors
közötti kapcsolatról tudományos szempontból megalapozatlanok. Minden olyan rendszer áltudományosnak tekinthető, amelyik tudománynak akarja magát
mutatni, de a tudománnyal szemben állított feltétele-

ket nem teljesíti. Ugyanakkor, ha valami tudományos
szempontból nem igaz, vagy nem vizsgálandó, attól
abban hinni, azt elfogadni bárkinek szabadságában
áll mindaddig, míg hite nem vezeti ön- és közveszélyes
cselekedetekre. A tudomány nem képes a lét minden
kérdésére választ adni, és bár meglehetősen hatékony
eljárásnak tűnik a világ megismerésében, eszközei
behatároltak.
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EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Keress rád vonatkozó horoszkópokat különböző honlapokon (újságokban), hasonlítsd össze állításaikat! Milyen általánosságokat és milyen konkrétumokat találtál? A konkrétumok mennyiben voltak azonosak a két
forrás esetében?
2. Végezzétek el az alábbi kísérletsorozatot: Kérdezzétek
meg egy barátotokat, ismerősötöket, hogy melyik csillagjegyben született. Utána keressetek egy-egy másik
ismerőst, aki ugyanabban a jegyben, illetve egy másik
jegyben született. Avassátok be őket a kísérletbe! Aki a
barátotokkal azonos jegyben született, az mondja azt,
hogy másik jegyben született, aki meg másik jegyben,
mondja azt, hogy azonos jegyben. Egy beszélgetés során próbálja kideríteni a barátotok, melyikükhöz hasonlít jobban a természete. A próbát többen és többször elvégezve levonhatjátok a megfelelő következtetéseket!

3. Mi lehet a magyarázata annak, hogy a középkorban az
asztrológia és asztronómia együtt fejlődött?
4. Milyen fizikai hatások érnek minket a Földön, egy bolygónkról szabad szemmel látható csillag esetében?
5. Mit mondhatunk ennek a hatásnak a nagyságáról, ös�szevetve a Nap Földre gyakorolt hatásával?
6. Milyen hatást gyakorol ránk a Nap, a hozzánk legközelebbi csillag?
7. Milyen csillagászati szempontok alapján születhet valaki valamelyik csillagjegyben?
8. Te milyen áltudományos nézeteket tartasz elfogadhatónak?
9. Hogyan tudod igazolni egy nézetről, hogy áltudományos?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Miért hisznek az emberek áltudományos nézetekben?
2. Nevezz meg olyan biológiai ciklusokat, melyek csillagászati ciklusokkal esnek egybe! Mi lehet az egybeesés oka?
3. Miért tudománytalan a csillagképeket összetartozó csillagoknak tekinteni? Milyen tények igazolják, hogy az
egy csillagképbe tartozó csillagok általában egymástól
teljesen függetlenek?
4. A tudomány társadalmi jelenség. Olykor a tudósok is
alkotnak olyan elméleteket, melyek nem felelnek meg

a tudomány kritériumainak. Mi lehet a magyarázata ennek a jelenségnek?
5. Mutass be az internet segítségével olyan jelenségeket,
melyek alkalmasak az emberek megtévesztésére, mert
bár tudományosan nem megalapozottak, azt a látszatot keltik, mintha azok lennének!
6. Fogalmazd meg, mi a különbség és mi a hasonlóság a
tudomány, az áltudomány és a vallásos hit között!
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A Barnard 68−köd

mindössze 400 fényévnyire van
tőlünk, nagyjából fél fényév
az átmérője, a ködöt alkotó
molekulafelhő tömege pedig a
Nap tömegének hozzávetőlegesen
kétszerese. A molekulafelhőben
a hőmérséklet mindössze 16 K.
Látható fényben átlátszatlan,
ezért találunk a kép közepén fekete
foltot. A jóslatok szerint százezer év
múlva csillag lesz belőle. Hogyan?

A Fomalhaut

(arab jelentése: a hal szája)
az égbolt egyik legfényesebb
csillaga, nagyon közel,
25 fényévre van tőlünk. Mára már
megállapították a csillagászok,
hogy valójában hármas csillagról
van szó, melyet nagy mennyiségű
törmelék vesz körül. A feltételezések
szerint a rendszer jelenleg a
bolygóképződés szakaszában van.
Hogyan képzelhetjük el a bolygók
kialakulását?

Az oroszországi

Cseljabinszk felett 2013-ban egy
tízezer tonnás meteor
(17 méter átmérőjű) behatolt a
légkörbe, majd felrobbant, végül
számos darabja lehullott a földre,
melyek közül néhányat később
megtaláltak. A meteorbehatolás
nyoma sokáig látható maradt
az égen. Mi történt a meteorral a
légkörben? Miért robbanhatott fel?
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A NAPRENDSZER FIZIKAI
VISZONYAI

Lavina a Marson!

2008-ban figyelték meg ezt a
természeti jelenséget.
A kép álszínkódolással készült,
vagyis a színek nem valódiak.
A lavinában szén-dioxid-jég
(szárazjég) és különböző kőzetek
darabjai, illetve pora mozgott.
Hogyan készülhetett a felvétel?

FI-505041101_Fizika 11_TK_beliv.indb 151

2018.03.10. 19:54:36

A Naprendszer fizikai viszonyai

37. | A Föld csillagkörnyezete
Bolygórendszerünk központi csillaga a Nap, mely egyike galaxisunk, a Tejútrendszer milliárd és
milliárd csillagának. Hogyan hat
Földünkre a Nap? Hol helyezkedik
el a Naprendszer galaxisunkban?
Ezeket a kérdéseket vizsgáljuk ebben a fejezetben.

EMLÉKEZTETŐ
A Nap, a fényt és életet adó égitest, mindig meghatározó szerepet játszott az emberiség
gondolkodásában. Az első Napközéppontú világkép a görög
Arisztarkhosz nevéhez fűződik
Kr. e. 200-ból. Kopernikusz fő
műve, a De Revolutionibus Orbium
Coelestium (Az égi körök forgásai) 1543-ban, halála évében jelent meg, ami a Napot végleg
középpontba helyezte. Az elmúlt
évszázadokban a spektroszkópia révén a Nap fényének ös�szetétele elemezhetővé vált, így
megismerhettük a Nap anyagát.
A XX. század első évtizedei óta azt
is tudjuk, hogy a Nap energiáját
magfúzió révén termeli.

QQ Protuberancia

Csillagunk, a Nap
A Nap látható felszíne a fotoszféra. Mivel ez nem szilárd burok, a Nap tekinthető ekkorának is, nagyobbnak is ennél. Nagyobbnak is, hiszen a napszél, a
Napból érkező elektromos részecskék zápora messze-messze túlnyúlik a fotoszférán. Nehéz lenne egyszerűen azt mondani, hogy a Nap egy gázgömb,
mert a belsejében a nagy nyomás hatására minden földi anyagénál nagyobb
sűrűség alakult ki. A Nap megfigyelhető tulajdonságait jól értelmező, elfogadott modell szerint a hőmérséklet a Nap belsejében 16 000 000 K körül van.
A Föld felszínén mérhető légköri nyomásnál négyszázmilliárdszor nagyobb
nyomáson és a rendkívül magas hőmérsékleten a Nap hidrogénatommagjai
héliumatommagokká egyesülnek, és a folyamat során hatalmas energia szabadul fel. A jelenséget magfúziónak nevezzük. A Nap anyagának 90%-a hidrogén és 9%-a hélium. A hélium mennyisége a hidrogénhez képest a Nap öregedésével növekszik. A fúzió során mind összetettebb szerkezetű atommagok
jönnek létre, és ezek újabb fúziós folyamatokban vesznek részt.

Minek köszönhető a Nap stabilitása?
A Nap forró gázgömbjének egyensúlyi állapotát a gravitáció, a gáz nyomása
és a fénynyomás tartják fenn. A gáznyomás és a fénynyomás a gázgömböt
szétfeszítené, míg a gravitáció összeroppantaná. A Nap egyensúlyi állapota
lényegében a gáznyomás és a gravitációs összehúzódás egyensúlyát jelenti,
mivel a fénynyomás hatása egy Nap méretű csillag esetében a gáznyomáshoz
képest elhanyagolható.
A Nap tömegéből, méretéből és az egyensúly tényéből hatékonyan lehet következtetni a belsejében uralkodó állapotokra.

A Nap felszíne

QQ Fler

QQ Napkorona
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A Nap fotoszférájának 1000–1500 kmes ködös sávjában a hőmérséklet
mindössze 5800 K, és a nyomás csak
alig ezredrésze a földinek. A Nap felszíne és az azt körülvevő naplégkör
állandóan változik. Ezt bizonyítják
a protuberanciák és a flerek. A protuberanciák a fotoszférát százezer
kilométerre is elhagyó, majd a Nap
felszínére ismét visszahulló hatalmas
anyagáramok, a flerek a naplégkör
erős felfénylései. A Nap felszínét a
csak napfogyatkozáskor megfigyelhető ritkás anyaghalmaz, a napkorona veszi körül. A Nap felszínének
feltűnő jelenségei a napfoltok. Ezek
a napfelszínnél sötétebb objektumok
mintegy 2000 fokkal hidegebbek,
mint környezetük. A napfoltok keletkezési helye 11 év alatt a Nap egyenlítője felé húzódik, majd a napfoltok
eltűnnek, hogy az Egyenlítőtől távol
újra megjelenjenek. Érdekes tény,
hogy a napfoltokban a mágneses tér
lényegesen erősebb, mint környezetükben. A napfoltok periódusai nem
tekinthetők stabilnak. Időnként több
évtizedig teljesen foltmentes a Nap,
ilyenkor gyenge a naptevékenység, a
nap aktivitása kisebb. Jelenleg is évek
óta hiába várjuk a napfoltok számának megszokott növekedését, nem
ismerjük a késedelem okát.

QQ Napfoltok
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QQ Napfoltciklusok – a diagram azt mutatja, hogy havonta a nap látható felének hány
százalékát foglalták el napfoltok

QQ A Nap és a Föld mágneses terének kölcsönhatása

SZÁMOLJUK KI!
Feladat: A napállandó 1366 W/m2, ami azt jelenti, hogy a
földi légkör tetejének egy négyzetméterére merőlegesen
1366 W teljesítménnyel sugároz a Nap. Becsüld meg a Földet érő teljes sugárzási teljesítmény nagyságát!
Megoldás: A Föld átlagos sugara közelítőleg 6370 km.
Felületének és a napállandónak az ismeretében adhatjuk meg a keresett sugárzási teljesítményt. Azonban

egyszerre csak a Föld egyik oldalát világítja meg a Nap,
és a középpont kivételével azt sem merőlegesen. Ezért
a számítás során a félgömb napsugárzásra merőleges
vetületét kell csak figyelembe vennünk, ami éppen
egy gömbi főkör területe (R2 π). Így a kérdéses teljesítmény:
P = R2 π · I = 6,3702 · 1012 · π · 1366 W = 1,74 · 1017 W.
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A Naprendszer fizikai viszonyai

Erős naptevékenység esetén a Napból kilökődő anyag kárt okozhat
a műholdakban, űrszondákban, a
megnövekedett sugárzás veszélyeztetheti az űrhajósok, illetve a pilóták egészségét. A töltött részecskék
áramlása mágneses viharokat kelthet, ami megzavarhatja az iránytűket, és a magasabb szélességi körökön kóboráramokat indukálhat
az elektromos rendszerekben, ami
áramkimaradáshoz vezethet. A sarki
fény jelensége ilyenkor intenzívebb,
és kisebb szélességi körökön, különleges esetekben Magyarországról is
megfigyelhető.

QQ Aurora borealis, azaz északi fény

Galaxisunk, a Tejútrendszer

A Napból érkező ultraibolya sugárzás nagy dózisban káros lehet
az emberi szervezetre. Kis mennyiségben viszont elengedhetetlen
a szervezet D-vitamin-termeléséhez. Nyáron, amikor erős a sugárzás, 11 és délután 3 óra között
kerüld a nyílt napon való tartózkodást, vagy ha ez nem megoldható,
védd bőrödet a leégéstől. Az UV
sugárzást a felső légköri ózonréteg
szűri, mely az utóbbi időben elvékonyodott. Hogy ebben mekkora
szerepe van az emberi tevékenységnek, az ózont pusztító gázok kibocsátásának, nem tudjuk pontosan. A legnagyobb ipari országok
egyezményt írtak alá az ózonrétegre veszélyes gázok kibocsátásának csökkentéséről az 1989-es
évtől kezdődően. Az a tény, hogy
a montreali egyezmény életbelépése óta elkezdett vastagodni az
ózon, arra enged következtetni,
hogy az emberi hatás jelentős volt,
és így az időben felismert veszély
csökkenthetővé vált.

A szabad szemmel megfigyelhető csillagok nagyon közel vannak hozzánk.
Közel, ha kozmikus távolságokban gondolkodunk, távol, ha emberi léptékekben. Ezek a csillagok mind ugyanannak a nagyobb csillagcsoportosulásnak, galaxisnak a részei, melyhez a Nap
is tartozik. Ezt a galaxist Tejútrendszernek
nevezzük. Ha széttekintünk az éjszakai
égbolton, magunk is
meggyőződhetünk
arról, hogy a mi galaxisunkban a csillagok
elhelyezkedése nem
lehet egyenletes, hisz
az égen a Tejút csillagokkal telehintett
fényes sávját figyelhetjük meg. Először
Christian Huygens
fogalmazta meg a feltételezést, hogy Napunk egy nagyobb
csillagcsoportosulás
része, és ezen csoportosuláshoz tartoznak
a Tejút csillagai. Bizonyítékot a merész
állításra jóval később,
csak további galaxisok távcsöves megfigyelése szolgáltatott. QQ A Tejút
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37. | A Föld csillagkörnyezete

A galaxisokról általában
A mi galaxisunk, a Tejútrendszer spirálgalaxis. Ez a forma nem különleges
az univerzumban, de nem is kizárólagos. A spirálgalaxisokon kívül léteznek
elliptikus és szabálytalan galaxisok is. Ezek a legfontosabb alaptípusok, de
az osztályozás természetesen finomítható.
A spirálgalaxis központi részét magnak nevezik. A galaxismag belsejében a
csillagok lényegesen sűrűbben helyezkednek el, mint a galaxis többi részében. A mag középpontja körül középpontosan szimmetrikus elhelyezkedésű
spirálkarok forognak.
A Tejútrendszer esetében 240 millió év kell a spirálkarok egyetlen fordulatához. A tiszta éjszakák varázslatos Tejútja nem más, mint a mi galaxisunk
spirálkarja.

QQ Spirálgalaxis

A Naprendszer helyzete a Tejútrendszerben
A Tejútrendszer 100 000 fényév átmérőjű, azaz 100 000 év szükséges ahhoz,
hogy a fény az egyik szélétől a másikig érjen. Ha ez a távolság soknak tűnik,
gondoljunk arra, hogy a mi galaxisunk csak egyike a világegyetem milliárd
és milliárd galaxisának, és egy galaxis nagysága sokkal kisebb, mint akár két
szomszédos galaxis távolsága.
Galaxisunk középpontjától és külső peremétől nagyjából azonos távolságra,
két spirálkar között helyezkedik el a Nap, a mi csillagunk. Galaxisunk spirálkarjai egy síkban helyezkednek el. Ennek a „síknak” persze van vastagsága, de
ez sokkal kisebb a galaxis átmérőjénél, ahogy egy korong vastagsága is sokkal
kisebb az átmérőjénél. Ebből a korongból középen alul és felül kiemelkedik
a mag.
A galaxisok nagyobb rendszereket,
galaxishalmazokat hozhatnak létre.
Ilyen galaxishalmaz egyik tagja a Tejútrendszer, másik tagja pedig galaxis
szomszédunk, az Androméda-köd.
A „szomszéd” olyan közel van, hogy
a két rendszer egymás felé mozog a
köztük fellépő gravitáció hatására.
A két galaxis távolsága 2 millió fényév, azaz kb. 1019 km.

Nap

QQ A Naprendszer a Tejútrendszerben

Nap

QQ Elliptikus galaxis

„A Téj útról
A Téj út-is (Via lactea, Galaxis),
az a’ téj színű, széles öv forma, a’
melly mint valamelly öv, vagy széles Abronts, az egész Eget éppen
a közepe táján körül fogni láttatik,
a mint a nagyító üvegek mutatják, nem egyéb, hanem sok ezer
millio megszámláhatatlan ÁllóTsillagoknak sokasága; a’ mellyek
az Égnek ezen a’ részén, megmérhetetlen messzeségre vagynak
egymás után: és ezért tetszenek
azok egymáshoz közelebb, mint
valamelly erdőben a’ messzebb
lévő fák sűrűbbeknek látszanak,
mint a’ közelebb valók; ezeknek
egybe-jövő fények okozza azt a’ téj
forma fényességet az Égen.”
(Katona Mihály:
A’ Föld mathematica leírása.
A’ világ’ alkotmányával együtt,
Komárom, 1814)
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A Naprendszer fizikai viszonyai

NE FELEDD!
A Nap belsejében magfúzió révén
szabadul fel az energia. Csillagunk egy óriási gázgömb (pontosabban plazmagömb, azaz ionizált gázok és szabad elektronok
keveréke). A Nap által kibocsátott
elektromágneses sugárzáson túl
a naptevékenység egyéb formái
is hatást gyakorolnak a Földre. A
Napból kiáramló töltött részecskék mágneses viharokat okoznak,
a Nap kelti a sarki fényt, a Napból
kiinduló és oda visszahulló anyagáramlások a protuberanciák.
Galaxisunk, a Tejútrendszer spi
rálgalaxis, egyike a milliárdnyi galaxisnak. A galaxiskarok 240 millió éves periódussal forognak
galaxisunk magja körül. A Naprendszer a 100 000 fényév átmérőjű galaxisunk két karja között
helyezkedik el, nagyjából azonos
távolságra a galaxismagtól és a
galaxis külső peremétől.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Honnan származik a Nap energiája?
2. Milyen frekvenciatartományban érkezik sugárzás a Napból a Földre?
3. Milyen frekvenciákat szűr ki a Föld légrétege?
4. Hogyan védekezhetünk a káros UV sugarakkal szemben?
5. Hogyan befolyásolhatja az emberi tevékenység a Napból a Föld felszínére
érkező sugárzást?
6. Hol helyezkedik el a Naprendszer a Tejútrendszeren belül?
7. Jellemezd galaxisunkat, a Tejútrendszert!
8. Körülbelül hány csillag lehet galaxisunkban?
9. Lehetnek-e más, lakható bolygók a galaxisunkban?
10. Merre figyelhető meg az Androméda-köd nevű galaxis a Földről?
11. Mit jelent a galaxisról szerezhető információk szempontjából, hogy az Androméda-köd kétmillió fényévre van tőlünk?
12. A spirálgalaxisokon kívül léteznek egyéb típusai a galaxisoknak. Melyek
ezek?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mik azok a napfoltok, milyen sajátságaik vannak?
2. Milyen hatást fejtenek ki a Földre az aktív nap részecskezáporai?
3. Nézz utána annak, hogy várhatóan mikor fog összeütközni a Tejútrendszer
és az Androméda-köd!
4. Mik azok a flerek?
5. Van-e kapcsolat az Északi- és Déli-sarkon megjelenő sarki fény között?
6. Mivel a Föld légköre szűri a napsugárzást, azért a Föld felszínére merőleges
irányban közelítőleg 1 kW/m2 teljesítmény sugárzott energia jut maximálisan, felhőmentes időben. Közelítőleg mennyi energia érné pupillánkat
másodpercenként, ha egyenesen a Napba bámulnánk? Hogyan lehetne
megbecsülni, hogy ennek az energiának hányadrésze tartozik a látható
fény tartományába? És hogyan lehetne azt megbecsülni, hogy másodpercenként hány sárga foton érkezne a szemünkbe?
7. Milyen „vastag” a 100 000 fényév átmérőjű Tejútrendszer? Mekkora a kiterjedése a spirálkarok síkja alatt és fölött?
8. A spirál-, az elliptikus és a szabálytalan galaxisokon kívül még milyen egyéb
galaxisok léteznek?
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38. | Utazás a Naprendszerben…

38. | Utazás a Naprendszerben…

38. | Utazás a Naprendszerben –
Föld típusú bolygók
EMLÉKEZTETŐ
A Naprendszer a Nap nevű csillag bolygórendszere, közel egy síkban keringő bolygókkal, melyek a központi csillagukat azonos irányban kerülik meg,
és közben zömmel ezzel megegyező irányban forognak tengelyük körül.
A bolygókat a Nap gravitációs vonzása kényszeríti ellipszispályára a Keplertörvényeknek megfelelően. A Naprendszer tömegének 99%-a a Napban
összpontosul. A Naprendszerben a bolygókon kívül számos objektum található. A Mars és a Jupiter között, valamint a Neptunusz pályáján túl elhelyezkedő kisbolygóövek, üstökösök, meteorok (meteorrajok) és rengeteg bolygóközi por mozog a Nap gravitációs vonzásának alávetve.

A Merkúr
A Merkúr a Naphoz legközelebb eső bolygó. Ezért a Földről csak közvetlen
naplemente után vagy napfelkelte előtt lehet látni. A Merkúr a Földről nézve
sosem távolodik el a Naptól 28 foknál jobban. A Merkúr két keringés alatt
mindössze három forgást végez, és így a napsütötte és az éjszakai oldala nagyon lassan cserél helyet egymással. Ennek következménye, hogy míg napos
oldalának felszínén a hőmérséklet 430 °C körül van, addig az éjszakai oldalon
a hőmérséklet akár –170 °C alá is csökkenhet. A bolygó légköre nagyon ritka,
ezért nem égnek el légkörében a meteorok, és így felszínét becsapódási kráterek szabdalják.

A Naprendszer meglehetősen
változatos „világait” a jövendő
űrturista szemével látogatjuk végig. Milyen fizikai viszonyok uralkodnak égitest szomszédainkon,
milyen lehetőségeket hordoz
mindez a Föld nevű lakott bolygó
élőlényei számára?

Ahol kétszer megy le a Nap
A Merkúr forgási és keringési idejének arányából, valamint a pálya
alakjából az űrturisták számára érdekes jelenség következik, a kettős
naplemente. A Merkúr pályájának
megfelelő pontján a bolygó felszínén lévő űrturista megfigyelheti,
amint a Nap lemegy, majd közvetlen ezután egy rövid időre ismét a
horizont fölé emelkedik, hogy utána megint lemenjen.

FIGYELD MEG!
A képen nagyjából fél Merkúrt látunk. Honnan süt a Nap? Miért vannak az égitestnek fázisai?

QQ A Merkur

A Vénusz
A Vénusz bolygó, a Nap és a Hold után, a Földről megfigyelhető legfényesebb
égitest. Tiszta időben, este vagy hajnalban, amikor még nem bukkant fel a
Hold, vagy már lement, a földi tárgyak halvány árnyékot vetnek a Vénusz
fényében. Mivel ez a bolygó a Merkúrhoz hasonlóan a Föld és a Nap között
helyezkedik el, megjelenése vagy napfelkelte előtt várható, vagy napnyugta
után következik be. Ezért nevezik Esthajnalcsillagnak is.
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Föld

QQ A Vénusz fázisai

A Vénuszt az ókori görögök két
csillagnak tartották. A hajnali Vénuszt Foszforosznak (Fényhozó)
nevezték, az esti Vénusz nevét
Heszperoszról, Zeusz főisten kovácsáról kapta. Szokták Esthajnalcsillagnak is nevezni, mivel akkor
látszik. De a Vénusz természetesen
nem csillag, nincs saját fénye.

A Naprendszer bolygói közül a Vénusz közelíti meg legjobban a Földet, ilyenkor távolsága mindössze 42 000 000 kilométer. Amikor a Föld és a Vénusz
a Nap ellentétes oldalán helyezkedik el egymással szemben, távolságuk ennek hatszorosa. A Vénusz, mivel belső bolygó, fázisokat mutat, akár a Hold.
Ez azt jelenti, hogy a Vénusz megvilágított félgömbjéből csak egy részt látunk a Földről, attól függően, hol helyezkedik el a Vénuszhoz képest a Föld.
A Vénusz Földről megfigyelhető fényessége e két tényezőtől függ.
A Vénusz fázisait Galilei fedezte fel kezdetleges távcsöve segítségével. A fázisok megfigyelése fontos érvet szolgáltatott számára a Nap-középpontú világkép mellett.
A Vénusznak nagyon sűrű légköre van. Felszínén a nyomás a Föld felszínén
mérhetőnek 93-szorosa. Az atmoszférát főleg szén-dioxid alkotja, de csekély mennyiségű nitrogén is előfordul benne. Nyomokban különböző savak
és vízgőz is kimutatható. A sűrű légkör következménye az erős üvegházhatás. Ennek tulajdonítható, hogy a Vénuszon a felszíni hőmérséklet elérheti a
470 °C-ot.

A Vénusz sűrű légkörének tulajdonítható a folyamatos magas hőmérséklet a
bolygó felszínén. A Vénusz pokoli hely, rendkívül nagy a légnyomás, meleg
van, időnként kénsaveső csepereg.
Ezek az állapotok jól mutatják, hogy milyen következményekkel járhat a nagyon erős üvegházhatás.
Bár a Földet ilyen erős hatás közvetlenül nem fenyegeti, de a globális felmelegedés kérdésére, az emberi tevékenység ebben játszott szerepére feltétlenül
figyelnünk kell.

A sűrű felhőtakaró nehezíti a Vénusz-felszín vizsgálatát. Az biztos, hogy a Vénuszon több ezer méteres
hegyek és mély völgyek vannak, olyan (szemmel még
távcső segítségével is megfigyelhetetlen) alakzatok,
melyeket a felhőkön áthatoló radarhullámok tudnak
csak kimutatni.
A bolygó forgási periódusidejének megmérése – mivel
semmilyen optikai módszerrel nem lehetett a bolygó
felszínén valamilyen azonosítható alakzatot találni –,
nagy nehézségekkel járt.
Ami a Vénusz forgásában a legérdekesebb, hogy iránya
ellentétes a többi bolygó forgásával. Mivel a bolygók a
Vénusz és az Uránusz kivételével egy irányba forognak,
a Vénusz és az Uránusz úgynevezett retrográd forgású.
Ez tengelyük 90 fokot meghaladó ferdeségével magyarázható. A tengelyferdeség vélhetőleg korai kozmikus ütközések eredménye.
QQ A Vénusz fázisai 2004. februártól júniusig az Európai Déli
Obszervatórium (ESO) felvételein

158

FI-505041101_Fizika 11_TK_beliv.indb 158

2018.03.10. 19:54:46

38. | Utazás a Naprendszerben…

Felhőváros a Vénusz felett
Mivel a Vénusz felszíne az emberi élet számára élhetetlen,
a NASA a vénuszi felhők felett építene bázist egy expedíció számára.

A Vénusz „szarvai”
A Vénusz sűrű légkörének következménye a rendhagyó
fénytörés. A Földről megfigyelt újvénusz sarlójának szélei
túlnyúlnak a Nap által közvetlenül megvilágított részen.
Ezeket a túlnyúló fényes tartományokat nevezik a Vénusz
szarvainak, és a sűrű légkörről árulkodnak.

A Föld
A Föld mind sűrűségét, mind méretét alapul véve a legnagyobb ún.
kőzetbolygó. Felszínének 71%-át víz, elsősorban sós tengervíz
borítja. A szilárd kéreg kontinensekre, szigetekre tagolódik. Tengelye ferde, 23,4 fokot zár be az ekliptika síkjával.
Ennek következtében a felszínének különböző terüle
teit a keringés során eltérő szögben érik a Nap sugarai,
így a felszíni hőmérséklet nemcsak a forgásból fakadó napi periódusban, hanem a keringéshez köthető évszakos periódusban is változik. Tengelye az
északi pólus felől a Sarkcsillag felé mutat jelenleg,
de precessziójának (lassú elfordulásának) következtében 26 000 éves periódussal egy 23,4 fok
félnyílásszögű kúp mentén elfordul. A precesszió
iránya a keringési iránnyal ellentétes. A Föld tengelye a Föld anyagához képest is mozog, így a pólusok
helyzete nem stabil, kb. 415–433 napos periódussal
(Chandler-periódus) 10–15 méterre távolodnak el
átlagos helyzetüktől. A Föld alakja közel gömb, a forgás következtében a sarki átmérője 42,6 km-rel kisebb,
mint az egyenlítői átmérő, azaz kismértékben lapult forgási ellipszoid alakja van. Felszíni alakzatai, a magas hegyek
és mély völgyek a Föld sugarához képest elhanyagolhatóak.
A Föld által kibocsájtott, illetve visszavert energia nagyjából
megegyezik a Napból a Földre érkező energiával. A Földnek minimális saját energiatermelése is van. Az anyagában található radioaktív izotópok
bomlása során energia szabadul fel, de ez az energia elhanyagolható a földi
kisugárzáshoz képest.

QQ A Föld, a kék bolygó

A Föld az egyetlen általunk ismert hely az univerzumban, mely életet hordoz.
Az élet létrejöttének feltételeit a különösen kedvező fizikai viszonyok (nyomás, hőmérséklet), és ennek következtében a folyékony halmazállapotban is
jelen lévő víz biztosította. Alapvető az élet szempontjából a bolygó mágneses
tere, mely pajzsként védi a felszínt a Napból érkező ionizált részecskék záporától, a napszéltől.

A Mars
A Mars kráterekkel teletűzdelt, hatalmas hegyekkel, mély völgyekkel borított
bolygó. Hegyei magasabbak, völgyei mélyebbek, mint a Föld felszíni alakzatai, melynek oka a földinél közel háromszor kisebb nehézségi gyorsulásban
keresendő. Itt található a Naprendszer legmagasabb hegye, az Olympus Mons
27 km-es, tekintélyt parancsoló magasságával. A Marson van a Naprendszer
legnagyobb kanyonrendszere, a Valles Marineris is, mely 4000 km hosszú és
7 km mély. A Mars felszínét vörös homok- és kősivatagok borítják. A táj egy-
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hangúságát a sarkvidékek hósapkái törik meg. Ezek a hósapkák részben fagyott vízből állnak, de a zömük szén-dioxidhó, vagyis szárazjég.
A Mars tengelye a Földével majdnem pontosan megegyező
szöget zár be keringési síkjával, így itt is megfigyelhetjük az
évszakok változását. A hósapka is követi ezt a változást, télen a Mars egyenlítője felé húzódik, kiterjed, nyáron ismét
lecsökken. A Mars hatalmas folyóvölgyszerű képződményeit
valószínűleg az egykor folyékony víz hozta létre, melyből a
bolygón bőven van, jelenleg fagyott formában, a hósapkákba
és a talajba fagyva.
A Mars légköre meglehetősen ritka, a légnyomás a felszínén
a Földön mérhető értéknek kevesebb mint 1%-a. A Mars
légkörét zömében szén-dioxid alkotja. Az üvegházhatás
gyenge, így a marsnapi hőingadozás nagy. Míg délben a hőmérséklet a Mars egyenlítőjén eléri a +20 °C-ot, addig éjjel
–70 °C alá süllyed. A sarki sapka hőmérséklete –140 °C körül
van.

QQ A Mars a Schiaparelli-kráterrel

A Mars légkörében nagy kiterjedésű
sárga felhőket is megfigyeltek, melyeket a Mars sivatagaiban dühöngő
porviharok kavarta porfelhőknek
tartanak. Időnként olyan erős porvihar dúl a Marson, hogy a porfelhők
egészen elfedik a bolygót a fürkésző
tekintetek elől.
A Marsnak két aprócska holdja van,
melyeket a gravitáció nem tudott
gömb alakba kényszeríteni. A két
szabálytalan, kráter szaggatta test kényelmesen elférne a Mars valamelyik
nagyobb szakadékában. A 22,2 km

QQ A Phobosz

QQ A Deimosz

átmérőjű Phobosz és a 12,6 km átmérőjű Deimosz egyike a legkisebbek-

nek a Naprendszer eddig felfedezett
valamennyi holdja között.

METEOROK, ÜSTÖKÖSÖK (Olvasmány)
A meteorok egyfajta kozmikus törmelékek a Naprendszerben. Ha egy meteor a Föld környezetébe ér, annak légkörében felizzik. Az emberek ilyenkor hullócsillagról beszélnek. A meteorok jelentős része nem éri el a Föld
felszínét, hanem a súrlódás következtében keletkező hő még a légkörben
elégeti őket; csak a nagyobb méretűek jutnak el a Föld felszínéig. Ezeket
meteoritoknak nevezik. Amelyik eléri a földfelszínt, annak becsapódása
iszonyatos pusztítást vihet véghez. A zuhanó test óriási sebességgel vágódik a földbe, és ha elég nagy, hatalmas krátert hozhat létre. Nem véletlen,
hogy a Föld égi kísérőjén, a Holdon számos meteoritbecsapódási nyomot
találhatunk, mivel annak nincs légköre, ami lefékezné a becsapódó meteorokat. A régi babona szerint minden embernek van csillaga az égen,
és ha lehull egy csillag, akkor meghal valaki. A Föld légkörében felizzó
kozmikus porszemek, apró kődarabok rövid ideig valóban fényesebbek
lehetnek, mint az égbolt legfényesebb csillagai.
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QQ A legnagyobb méretű törpebolygók és kisbolygók a Földdel
összehasonlítva – közülük törpebolygó a Plútó, a Ceresz, az
Erisz, a Haumea és a Makemake

Ahová egy meteorit becsapódik,
ott megolvasztja a kőzeteket a lefékeződéskor felszabaduló rettentő hő. Ilyenkor a meteorit anyaga
is átolvad, melyet a felületükön
megfigyelhető olvadásnyomok bizonyítanak.
A meteoritok anyaguk szerint három nagy csoportba sorolhatók:
1. Vasmeteoritok – összetevőjük
elsődlegesen vas és nikkel.
2. Kőmeteoritok – a Föld kérgével
megegyező összetételűek.
3. Kő-vas meteoritok – kevert ös�szetételűek.
A Nap körül keringő Föld pályáját
augusztus és december környékén
keresztezik meteorrajok. Ilyenkor
különösen sok hullócsillagot lehet
a Földről megfigyelni.

Törpebolygók
2006. augusztus 14. és 25. között Prágában rendezték
meg a Nemzetközi Csillagászati Unió XXVI. Kongresszusát, melyen döntöttek arról, hogy a Plútó elveszíti a korábbi besorolásban használt bolygó rangját. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a Plútónál nagyobb égitesteket
fedeztek fel a Neptunuszon kívüli Kuiper-övben. A Plútó
trónfosztásával egy időben a kongresszus döntött egy
új égitest-kategória, a bolygók és a kisbolygók (aszteroidák) közötti törpebolygó definíciójáról. A törpebolygók – szemben a bolygókkal – nem elegendően nagyok
ahhoz, hogy gravitációs hatásuk révén a Nap körüli
pályájukat tisztára söpörjék, ugyanakkor elég nagyok
ahhoz, hogy saját gravitációs terük gömbbé formálja
őket. A törpebolygók kategóriájába soroljuk a Plútót,
a Mars és a Jupiter közötti fő kisbolygóöv legnagyobb
„egykori” kisbolygóját, a XIX. század elején felfedezett
Cereszt, valamit a Kuiper-övből a Haumea, Makemake
és a Plútót tömegben és méretben is meghaladó Erisz
exokisbolygókat. A mind pontosabb megfigyelések
következtében újabb aszteroidákat sorolhatunk át a
törpebolygók közé.

Az üstökösök a szabad szemmel megfigyelhető égitestek közül a leglátványosabbak. Különleges alakjuk, hosszan elnyúlt pályájuk, fényük, fizikai állapotuk
változása évezredeken át foglalkoztatta a csillagokat fürkésző embert. Az üstökösökre a Föld történelmének hosszú évezredeiben úgy tekintettek, mint a
halál, a pusztulás hírnökeire. Megjelenésüket természeti katasztrófák, háborúk
előjelének tekintették. Egészen a XVI. századig elfogadott elmélet volt, hogy
az üstökösök a Föld és a Hold között helyezkednek el, és a Föld kigőzölgései.
Tycho de Brahének sikerült először kimutatnia egy üstökösről, hogy a Földtől
nagy távolságra van. Edmund Halley-nek hívták azt a csillagászt, aki elsőként
állapította meg, hogy az üstökösök ugyanúgy a Nap körül keringő, a Nap vonzásának alávetett égitestek, mint a
bolygók, csak pályáik helyezkednek el
másképpen. Halley fényesebb üstökösök pályaadatairól maradt feljegyzéseket vizsgálva arra a következtetésre
jutott, hogy az 1531-ben, az 1607-ben
és az 1682-ben megfigyelt üstökösök
azonosak, és ez alapján megjósolta,
hogy ez az üstökös 75-76 év múlva
vissza fog térni. Tisztában volt azzal,
hogy ő ezt már nem éri meg, ezért tanítványaira hagyta elméletének ellenőrzését. Az üstökös a várt időpontban
meg is érkezett, és ekkor nevezték el
Halley-üstökösnek.
A Halley-üstökös legutóbb 1986-ban
járt a Nap és a Föld közelében.

QQ Ez a Halley-üstökösről alkotott kép
a GPO teleszkóppal 1986-ban fény
képezett 3 külön felvételből készült
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AZ ÜSTÖKÖSÖK SZERKEZETE (Olvasmány)

QQ A Hale–Bopp-üstökös (1997)

NE FELEDD!
A Merkúrnak nincs légköre, ezért
nagy a hőingadozás, és a meteo
rok zavartalanul elérhetik felszínét, becsapódási krátereket
okozva. A Vénusznak rendkívül
sűrű légköre van, a felszíni nyomás a földi többszöröse, és az erős
üvegházhatás miatt a hőmérséklet folyamatosan magas. A Földön
különösen kedvező nyomás- és
hőmérsékletviszonyok uralkodnak az élet létrejötte szempontjából. A Mars ritkás légkörében
gyakoriak a homokviharok, a hőingadozás pedig nagy. Egykor folyók borították a bolygó felszínét.
A meteorok folyamatosan bombázzák bolygónkat. A földfelszínt
elérő meteorokat meteoritoknak
nevezzük. Az üstökösök leginkább piszkos hógolyóként modellezhetők. Az üstökös elnyúlt ellipszispályájának jelentős részén
fagyott állapotban kering, de a
Nap közelében anyaga párologni
kezd, az üstökös kómát fejleszt, és
kialakul a ritkás anyagú üstökös
csóva. A csóva a napszél hatására
mindig a Nappal ellentétes irányban helyezkedik el.

Az üstökösöket másképp kométának nevezik, a görög eredetű szó jelentése: hajas, szőrös. Az elnevezés oka pedig az, hogy az üstökös fejét úgy
veszi körül a ködszerű, szálas szerkezetű „kóma” vagy üstök, mint ahogy
az ember fejét koronázza a haj. Az üstökösök egy része − és ezek a leglátványosabbak − a Nap közelébe érve csóvát ereszt, amely mindig az üstökösnek a Nappal szemközti oldala felé áll, mintha a Napból fúvó szél fújná
ki az anyagot az égitestből. És valóban, a csóva kialakításában elsődleges
szerepet a Napból kiáramló rengeteg részecske, a napszél játszik. Az üstökös csóvája hatalmas lehet, és a Nap felé közeledve folyamatosan növekszik. Maximális hosszúsága meghaladhatja a 100 000 000 km-t. A csóva az üstökös fejéből indul, mely egy sűrűbb magból és az azt körülvevő
kómából áll. Nagy kiterjedése ellenére az üstökös tömege meglehetősen
kicsi. Az üstökös csóváján, sőt a kómáján keresztül is látni lehet a mögötte
lévő csillagokat. Az üstökösök átlagos tömege nem éri el a Föld tömegének
egymilliárdod részét.
Az üstökösök magja fagyott állapotú gázokat, ammóniát, metánt, széndioxidot, valamint vizet tartalmaz, és ezek laza szerkezetű egyvelegében
kozmikus törmelékek találhatók. Ha az üstökös a Nap közelébe ér, elkezdenek olvadni, párologni a mag felszínén a fagyott gázok, és ezek hozzák
létre a kómát. Ahogy az üstökös a Naphoz közeledik, a napszél a kómát
mind jobban eltorzítja, megnyújtja, és így keletkezik a csóva, mely a kómából kiáramló anyagból áll.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. A Merkúrt a Holdhoz hasonlóan kráterek szabdalják. Miért?
2. Igaz-e Naprendszerünkben minden bolygóra, hogy a nap keleten kel, és
nyugaton nyugszik?
3. Miért gondolták a Vénuszt két különböző csillagnak az ókorban?
4. Miért van mindig a Vénusz a Nap közelében?
5. Mi a magyarázata annak, hogy a Vénusz felszínén éjszaka is pokoli hőség
van, míg a Naphoz közelebbi Merkúron jeges hideg?
6. Vannak-e évszakok a Marson? Ha igen, mi a magyarázata?
7. Jellemezd a Merkúr, a Vénusz és a Mars bolygót!
8. Milyen sajátos mozgásai vannak a Földnek?
9. Mik a meteorok és a meteoritok?
10. Mik azok az üstökösök? Melyek a sajátosságaik? Említs meg egy híres üstököst név szerint!
11. Hogy hívják azt az üstököst, melyre először szállt le ember alkotta eszköz
2014-ben? Mi volt az expedíció célja és eredménye?
12. Keress az internet segítségével információkat más híres üstökösökről! Milyen üstökösök fogják megközelíteni a Földet az elkövetkező egy-két évben?
13. Vajon mi történhetett 1908. június 30-án Szibériában, melyet azóta is
tunguszkai eseményként tartanak számon?
14. Jelenlegi tudásunk szerint a dinoszauruszok kihalása egy kozmikus eseménnyel kapcsolatos. Mi történt? Miért haltak ki ennek következtében a
dinoszauruszok?
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ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi a magyarázata a Merkúr kettős naplementéjének?
A Merkúr forgási és keringési periódusának összevetéséből vond le a megfelelő következtetést!
2. A Merkúr pályájának ellipszise lassan elfordul a Nap körül. Nézz utána a neten, mit jelent ez az állítás! A Merkúr
pályaelfordulásának (perihélium-elfordulásának) elemzése egy modern fizikai elmélet bizonyítékául is szolgált. Melyik ez az elmélet?
3. A Vénusz a Földről nagyjából mindig ugyanolyan fényesnek tűnik, pedig a Föld és Vénusz távolsága jelentősen
változhat. Ugyanakkor a Vénusz fázisainak változása kiegyenlíti a hatást. Mit jelent ez? Mutasd meg, hogy akkor
van „újvénusz”, amikor a bolygó a Föld közelében van, és
akkor van „telivénusz”, ha a Földtől távol helyezkedik el!

Név: ZSÓFIA
Végzettsége:
orvos
Jelenlegi beosztás:
orvos
Felvételi tárgyak:
biológia és kémia vagy fizika
Sziasztok!
Engem mindig is elbűvölt a természet; annak csodái, jelenségei. Miért
kék az ég, miért zöld a fű? Miért színes
a szivárvány, miért villámlik, miért dörög, miért siklik a jégen a korcsolya?

4. Melyik az a ritka csillagászati esemény, amikor a Vénusz
délben is megfigyelhető szabad szemmel a Földről?
(Nem csak egy helyes válasz adható.)
5. Alkalmas lesz-e 13 000 év múlva a csillagászati észak
irányának meghatározására a Sarkcsillag? Hogyan befolyásolja a földtengely precessziója az évszakok alakulását a Föld északi és déli félgömbjén?
6. Mivel magyarázható, hogy a Mars hegyei nagyobbak a
földi hegyeknél?
7. Mi volt a Stardust-expedíció? Mikor zajlott, és milyen
eredményt hozott?
8. Hogyan befolyásolták és befolyásolhatják a földi élet
fejlődését, alakulását kozmikus események?

Gyerekként megannyi kérdés vetődik
fel bennünk, amelyekre később a fizika
pontos válaszokat ad, és újra rácsodálkozhatunk a minket körülvevő világra.
Ezért kezdtem ilyen irányú tanulmányokba a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban. Remek tanáraimnak
köszönhetően a lelkesedésem máig
megmaradt. A középiskola elvégzése után a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Karán tanultam. Emlékszem, amikor az első
szemeszterben az egyik kurzusunkon
az oktató ezzel a kérdéssel nyitotta az
előadást: melyik ága az orvostudománynak az, amelyhez nincsen szükség a fizikára? Mélyen hallgattunk,
hiszen ilyen terület nem létezik.
Gondoljunk csak a fénytörés jelenségére! A szemészetben különféle lencséket használnak, hogy a látás minőségét javítsák, a fogorvos kis tükröt,
hogy egy szuvas fog se kerülhesse el
a figyelmét, vagy a belgyógyászatban
egyes testüregek vizsgálata során
szintén az optikáé a főszerep. A felsorolásból a mikroszkópok sem maradhatnak ki, hiszen már több mint
400 éve állnak a tudomány szolgálatában, noha nem csak fénytörésen
alapuló mikroszkópok léteznek.
Az elektromágneses sugárzást, mint
amilyen a röntgen, szintén széles körben alkalmazzák mind a diagnosztika,
mind a terápia területén, míg a ré-

szecskesugárzás elsősorban a radioterápiában használatos, különösen a
rosszindulatú daganatok kezelésére.
A mozgástanban szerzett alapjártasság elengedhetetlen az ortopédia
területén. Napi rutinnak számít ma
már az elektrokardiográfiás vizsgálat, ami a szívizom összehúzódásakor
keletkező elektromos feszültségeket
regisztrálja a test különböző pontjaira
rögzített elektródok segítségével.
A vérnyomásmérés során a vér áramlásának megváltozása következtében
létrejövő Korotkov-hang megjelenését és eltűnését vizsgáljuk, amely fonendoszkóppal válik hallhatóvá. Gimnáziumi fizikatanulmányaim jó alapot
adtak az orvosi szakmában alkalmazott eszközök és berendezések működési elvének a megértéséhez, mint
amilyen például az ultrahang, a CT-,
a PET- vagy az MRI-készülék, hiszen
ezen ismeretek nélkülözhetetlenek
a modern gyógyításban. E technikák
segítségével korábban elképzelhetetlen részletességgel tárul elénk szervezetünk belső képe, megkönnyítve
ezzel az orvosok munkáját.
A példák sora végtelen, a fizika mindenütt jelen van. Akármerre járunk,
akármilyen irányba indulunk is tovább, visszaköszön minden lépésünkben. Ezért arra biztatlak titeket, hogy
tanuljátok meg jól, mert stabil alapok
nélkül építkezni sem érdemes.
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39. | Gázóriások
Folytatjuk vándorlásunkat a Naprendszer bolygói között. A Marson
túl elhelyezkedő óriásbolygók: a
Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz
és a Neptunusz, merőben más
anyagúak és felépítésűek, mint
a Föld típusú bolygók. A fejezet
végén a Naprendszer keletkezésének legvalószínűbb elméletével is
megismerkedünk.

QQ A Jupiter

A Jupiternek szilárd felszíne nincs,
de feltételezhető, hogy magját hatalmas sziklahalmaz alkotja. Itt a földi
nyomás egymilliószorosa uralkodik.
A sziklamagot szilárd hidrogén veszi
körül, melyen folyékony hidrogénóceán úszik. E felett az óceán felett
húzódnak a kristályos és gőz halmazállapotú felhőrétegek. A Jupiter belső hőmérséklete 30 000 °C közelében
van. A bolygó nagyjából kétszer akkora mennyiségű energiát bocsát ki,
mint amennyit a Nap sugárzásából

EMLÉKEZTETŐ
A Jupiter és a Szaturnusz bolygót már a távcső felfedezése előtt megfigyelték. Ezek a hatalmas égitestek méretükben, tömegükben messze felülmúlják
a Földet. A Jupiter négy legnagyobb holdját Galilei fedezte fel.

A Jupiter
A Jupiter a Naprendszer legnagyobb tömegű bolygója. Tömege kétszer
akkora, mint az összes többi bolygóé együttvéve. A Földről a legragyogóbb csillagnál is fényesebbnek látszik. Mivel nagy sebességgel forog
tengelye körül, sarkainál erősen lapult. Sarkai 6%-kal közelebb vannak
a bolygó közepéhez, mint egyenlítőjének pontjai. Gyenge távcsövekkel
is megfigyelhetők a bolygó jellegzetes övei. Ezek az egyenlítővel párhuzamos sötét és világos sávok. Erősebb távcsövekkel ezekben a
sávrendszerekben különböző alakzatokat, köröket, elnyúlt ellipsziseket, füstgomolyokat lehet megfigyelni. Ezek a képződmények hatalmas felhők, gigászi áramlások. A legjellegzetesebb,
a Nagy Vörös Folt, ovális alakú, közel 24 000 km hosszú,
10 000 km széles, és a bolygó egyenlítőjével párhuzamosan
helyezkedik el. A vörös folt vándorol az őt körülvevő sávok
mentén. Sebessége hol nagyobb, hol kisebb, szabálytalanul
változó.
A Nagy Vörös Folt mérete jelentősen nagyobb volt korábban.
Összehúzódása az elmúlt évtizedben felgyorsult, évenként közel
1000 km-t csökken lineáris kiterjedése. A csökkenés okát jelenleg
nem ismerjük. A Jupiter légkörének jellegzetes alkotóeleme − a másik három óriásbolygóhoz hasonlóan − a metán, a hidrogén, a hélium
és az ammónia. Ezeknek az anyagoknak a halmazállapota a nagy hideg
miatt eltérhet a földitől.

elnyel. A bolygó folyamatosan összehúzódik, körülbelül 2 cm-rel csökken
a sugara minden évben. Az összehúzódás gravitációs energiát termel,
ennek ellenére a bolygó lehűlőben
van, jelentős kisugárzása miatt. Kialakulásakor a Jupiter kétszer nagyobb
átmérőjű és sokkal melegebb volt,
mint most. A Jupiter mérete (anyaga
ellenére) nem elég nagy ahhoz, hogy
gyors gravitációs összeomlást követően fúzió induljon el benne, azaz
csillagként viselkedjen.

QQ A Jupiter légkörének részlete
a Nagy Vörös Folttal
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A Jupiter számos holdja közül a négy legfontosabb az,
melyeket Galilei fedezett fel. Az Io, a Ganimédesz, az
Európé és a Kallisztó. Eredetileg Galilei az őt támogató
Medici családról (négy Medici fivérről) akarta elnevezni
a holdakat, de végül a német Simon Marius névadási javaslata győzedelmeskedett. A mitológiai neveket Galilei
sosem fogadta el, inkább sorszámozta a holdakat. Marius nagyjából egy időben fedezte fel a holdakat Galileivel,
pontosabban újra felfedezte, hiszen már a babilóniak is

megemlékeztek Marduk (Jupiter) négy kutyájáról, illetve
az egyiptomiak Hórusz négy fiáról, de a kínaiak is felfedezték a Jupiter holdjait. A holdak segítségével sikerült
Olaf Römernek megmérni a fény sebességét a XVII. század végén.
A Galilei-holdak tudománytörténeti jelentősége, hogy
egyfajta kívülről megfigyelhető kis „naprendszerként” a
heliocentrikus világkép megértését és elfogadását segítették.

QQ A Jupiter négy legnagyobb holdja balról jobbra a Jupitertől való távolságuk szerint: Io, Európé, Ganimédesz és Kallisztó

A Szaturnusz

QQ A Szaturnusz

A Szaturnusz anyaga nagymértékben hasonlít a Jupiteréhez. Távcsővel a Szaturnuszon is megfigyelhetjük a Jupiterhez hasonlóan a sötét és világos felhősávokat, bár ezek némileg halványabbak a jupiterieknél. A bolygó átlagos
sűrűsége mindössze 0,7 g/cm³, a legkisebb a Naprendszerben. A Szaturnusz
2,5-szer több hőt bocsát ki, mint amennyit elnyel. Az energiakibocsájtás
alapvetően a Jupiterével megegyező okokra vezethető vissza. Egyes kutatók
feltételezik, hogy a bolygó belsejében, a folyékonyhidrogén-közegben lassan
lesüllyedő hélium hőenergiát szabadít fel azáltal, hogy a héliumcseppek súrlódnak a hidrogénfolyadékban, és ez a hatás is hozzájárul a Szaturnusz teljes
energiakisugárzásához. A bolygó belső szerkezete, felépítése, légköre a Jupiterével valószínűleg megegyező. A Szaturnusz számos holdja közül kiemelkedik a
Titán, a Naprendszer legnagyobb holdja, melynek a Naprendszerben egyedülálló módon saját légköre van.

QQ A Titán
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A gyűrűk
A Voyager–1 szonda a gyűrűk felett mozgó sötétebb anyagsávokat
fedezett fel, melyek kiterjedése a
gyűrűkre merőleges, sugár irányú.
Alakjukat a gyűrű mozgása közben is megőrzik. Ezeket küllőknek
nevezték, melyeket a bolygó mágneses tere formál lebegő porból.
Lehetséges, hogy a küllők porszemei időlegesen elektromosan töltöttek.
A Chandra röntgenteleszkóp segítségével a Szaturnusz irányából
érkező röntgensugárzást tanulmányozták a szakemberek. A megfigyelések alapján kiderült, hogy a
viszonylag gyenge, de érzékelhető
röntgensugárzás a gyűrűrendszernek elsősorban a B jelű, legsűrűbb
tagjától érkezik. A megfigyelt sugárzás akkor keletkezhet, amikor
a Nap röntgensugarai eltalálják a
gyűrűrendszerben lévő oxigénatomokat, és azokat fluoreszcenciára
kényszerítik.

QQ A Szaturnusz képe és a röntgen
sugarak eloszlása (kékkel) egy rövid
időintervallumban

A röntgensugarak nem egyenletesen érkeznek a B gyűrű egészéről,
többet sikerült megfigyelni a gyűrű reggeli felén, amely a bolygó árnyékos oldaláról nemrég lépett ki
a napsütésre. A jelenség valószínűleg összefügg azzal, hogy a küllők
is a reggeli oldalon gyakoribbak.

A Szaturnusz gyűrűrendszere a bolygó egyenlítőjének síkjában helyezkedik el. Egy Szaturnusz-év alatt a
gyűrűket alulról és felülről is megfigyelhetik a földi csillagászok. Mikor
a Föld pontosan a gyűrűk síkjában
van, a gyűrűk megfigyelhetetlenekké válnak a Földről, ami azt igazolja, hogy a gyűrűk vékonyak, és kis
mennyiségű anyagot tartalmaznak.
Már a XIX. században rájöttek arra,
hogy a gyűrűket számtalan kis testecske alkothatja, melyeket a gravitáció Szaturnusz körüli pályára kényszerít. A legújabb mérések szerint a
gyűrűk 30-40 cm átmérőjű szennyezett jégdarabokból állnak.

QQ A Szaturnusz B jelű, legsűrűbb gyűrűje
a Voyager–2 felvételén, ahol
megfigyelhetők a sötétebb „küllők”

Az Uránusz és a Neptunusz felfedezése
Míg a bolygókat a Merkúrtól a Szaturnuszig az emberek már az ókorban is
ismerték, hisz szabad szemmel is megfigyelhetőek voltak, addig az Uránuszt,
Neptunuszt csak a távcső felfedezése után láthatta emberi szem. Az Uránuszt
William Herschel 1781-ben fedezte fel véletlenül, a csillagképek tanulmányozása közben. A felfedezett objektumról azt gondolta, hogy egy üstökös. Több
hónapon keresztül figyelte az új égitestet, melyről megállapította, hogy pályája
majdnem kör alakú, és a Szaturnusz pályáján kívül helyezkedik el. Az Uránusz pályaelemeit hiába próbálták a bolygó felfedezése után pontosan meghatározni; a számított értéktől mindig eltérő eredményeket kaptak a távcsöves
megfigyelés során. Már az 1800-as évek közepén megsejtették, hogy az eltérést egy, az Uránuszon kívül keringő bolygó okozhatja. 1846-ban J. G. Galle
német csillagász látta meg először a bolygót, pontosan azon a helyen, ahol
U. Le Verrier francia csillagász számításaiban megjósolta – mégpedig aznap,
hogy Párizsból megkapta tőle a koordinátákat. Ez a bolygó a Neptunusz volt.
Az Uránusz és a Neptunusz elsősorban hidrogénből, héliumból és némi metánból áll. Mindkét bolygónak vannak felhők a légkörében, és halvány gyű
rűiket, illetve holdjaikat is felfedezték.

QQ Az Uránusz

QQ A Neptunusz
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A Naprendszer keletkezése
A Naprendszer keletkezésének megértéséhez végig kell gondolni a Naprendszer égitestjeinek néhány közös tulajdonságát. A nyolc nagybolygó közel
azonos síkban kering. A Napot azonos irányban járják körbe, és a forgási
irányuk, a Vénusz és az Uránusz kivételével, melyek tengelyét vélhetőleg egy
korai kozmikus katasztrófa billentette át, azonos. A rendszerhez kisbolygók,
törpebolygók, üstökösök, meteorok tartoznak, melyek a Nap körül végeznek
periodikus mozgást Kepler törvényeiben meghatározott szabályok szerint.
A Föld legősibb kőzetei, a Földre hozott holdkőzetek és a meteoritek anyaga
feltehetően a Naprendszer egészével egykorúak, annak kb. 4,6 milliárd évvel
ezelőtti keletkezésére utalnak.

Ősködelmélet
A legelfogadottabb keletkezési elmélet a Kant–Laplace-elmélet, melynek első
változata a nagy francia csillagász és matematikus, Laplace nevéhez kötődik.
Ez a több mint 200 éves (Laplace könyve 1796-ban jelent meg) ősködelmélet,
amely szerint a Naprendszer teljes anyaga egy forgó ősködben volt megtalálható. Az ősköd forgása a gravitációs összehúzódás következtében egyre
gyorsabbá vált, a perdületmegmaradással összhangban (ahogy ezt a kezeit
magasra emelő műkorcsolyázó forgásánál is látjuk). A gyors forgás következtében fokozatosan belapult, és egyenlítői vidékéről gázgyűrűk és porgyűrűk szakadtak le, melyek a gravitáció hatására anyagcsomókká (úgynevezett
planetazimálokká) sűrűsödtek. Ezek kis sebességű ütközéséből jöttek létre a
bolygócsírák, néhányszor 100, maximum 1000 km átmérőjű bolygókezdemények, melyek újabb planetazimálokkal ütközve nőttek bolygóembriókká.
Ezek százszámra keringtek a Naprendszerben, majd további ütközések révén
jött létre a ma ismert nyolc bolygó. Az ősköd belső tartományai sűrűsödtek
össze csillagunkká, a Nappá. Az elmélet azt sugallja, hogy a bolygók keletkezése természetes, bárhol előforduló folyamat, tehát a csillagoknak számottevő
valószínűséggel kell, hogy legyen bolygója.

A bolygók kémiai összetételének különbségei
A bolygók kémiai összetételét nagyban befolyásolta, hogy a Naptól
milyen távolságban jöttek létre. Az
ősköd összehúzódása során, annak hőmérséklete nőtt, s a lefűződő
bolygók anyagát jellemzően az adott
hőmérsékleten kondenzálódott molekulák alkotják. Ezért van az, hogy
a belső bolygók jelentős mennyiségű
gázt már nem tudtak magukhoz kötni.

Hőmérséklet (K)

Kondenzátum

1500

fémoxidok

1300

fémvas, nikkel

1200

ensztatit

1000

alkáliföldpátok

Bolygók és becsült kialakulási
hőmérsékletük (K)

Merkúr (1400)

Vénusz (900)

680

troilit

550

tremolit

Föld (600)

425

szerpentin

Mars (450)

175

vízjég

Jupiter típusú bolygók (175)

150

ammónia-vízjég

120

metán-vízjég

65

argon-neonjég

Plútó (65)
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A bolygókeletkezési folyamatban az
ütközések alapvető szerepet játszanak. Ezek indokolhatják a holdak egy
részének, például a mi Holdunknak
létrejöttét, de ütközésekkel magyarázhatjuk a bolygók tengelyének ferdeségét is. A bolygók kihűlése során
a felszín bombázása változó intenzitással zajlott, és az első 6-800 millió
évben a becsapódások még gyakorta átformálhatták a bolygók, így a
Föld és a holdja felszínét is. Az óceánok a Földön többször elpárologhattak, és nem kizárt, hogy a megjelenő
élet is többször elpusztult, és csak sokadszorra tudott utat törni magának.
A becsapódások száma fokozatosan
csökkent.
Mára kis valószínűségű, de nem kizárható eseményeknek tekinthetjük
Földünk és egy kisebb aszteroida
esetleges ütközését. Ugyanakkor
a veszély nem lebecsülendő, mert
egy ilyen becsapódás komoly pusz-

QQ A Jupiterről és az üstökösről készült
montázs, mely a becsapódás
viszonylagos arányait és szögét
mutatja

QQ Meteoritkráter Arizónában –
egy 50 000 éve történt meteoritbecsapódás nyomai

títást okozhat. Egyes elképzelések
szerint egy kisbolygó becsapódását követő tartós hideg időszak következtében haltak ki a dinoszauruszok 65,5 millió évvel ezelőtt.
1993-ben nagy szenzációt keltett a
Shoemaker–Levy-üstökös felfedezése, melyet minden bizonnyal a Nap
körüli pályájáról térített el a Jupiter
gravitációja, és egyben darabokra

is szaggatta (a legnagyobb darabok
2 km átmérőjűek voltak), a számítások szerint 1992-ben. Az üstökös a
felfedezésekor már huzamosabb ideig a Jupiter körül keringett kb. 2 éves
periódusidővel, majd 1994-ben becsapódott a bolygóba. A becsapódás
ráirányította a figyelmet egy hasonló
kozmikus katasztrófa lehetőségére a
Földön is.

NE FELEDD!
A Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz
óriási gázbolygók, melyeket metán, hidrogén, hélium
és ammónia alkot. A bolygók belsejében a nagy nyomás hatására ezek a gázok folyékony és szilárd állapotban is előfordulnak. Az óriásbolygók magját kőzetek
és megszilárdult gázok alkotják. A Föld típusú bolygókkal ellentétben az óriásbolygók lényegesen több
energiát sugároznak ki az űrbe, mint amennyit a Napból felvesznek.
A Naprendszer minden bizonnyal egy forgó ősködből
keletkezett, mely a forgás következtében egyenlítője
mentén kidudorodott, és anyaga folyamatosan lefűződött. Ezekből a gyűrűkből tömörödtek össze a gravitáció hatására a bolygók.

A Naprendszer keletkezésének másik elmélete a befogási elmélet. Ennek lényege, hogy a Nap nem egy időben keletkezett a bolygókkal, hanem befogta azokat.
Egy ilyen befogás meglehetősen összetett esemény,
két égitest viszonylatában nehezen értelmezhető. Az
elméletek egy harmadik csoportja szerint a Nap előbb
keletkezett, mint a bolygói. A bolygórendszer keletkezésében egy másik égitest játszott szerepet.
A ma leginkább elfogadott elképzelés szerint a Nap és
a bolygók keletkezése lényegében egyidejű, de a Naprendszer anyagát adó kozmikus por- és gázfelhő összehúzódását egy közeli csillag felrobbanása indította be.

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Jellemezd az óriásbolygókat anyaguk és szerkezetük
alapján!
2. Hogyan fedezték fel az Uránuszt és a Neptunuszt?
3. Ismertesd a Naprendszer keletkezésének ősködelmé
letét! Milyen érvek szólnak az elmélet mellett?

6. Milyen feltételek között lehet a hidrogén folyékony?
7. A Naprendszer legnagyobb holdjának, a Titánnak saját
légköre van. Hogyan függ össze egy égitest mérete a
légkör meglétével?

4. Hányszor nagyobb a Jupiter tömege a Föld tömegénél?

8. Miért csak a XVII. századot követően sikerült felfedezni
az Uránuszt és a Neptunuszt?

5. Miért láthatóak a távoli bolygók a Földről?

9. Mikor lett a Plútó „lefokozva” törpebolygóvá?
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ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Mi volt Olaf Römer fénysebességmérésének a lényege?
2. Hogyan lehetséges az, hogy a Jupiter és a Szaturnusz
több energiát bocsát ki, mint amennyi a Napból rájuk
esik? Mi a Jupiter és a Szaturnusz többletenergiájának
forrása?
3. Hasonlítsd össze a Jupiter és Föld átmérőjét és távolságát! Melyik égitestre érkezik több napenergia?

4. Ki fedezte fel a Szaturnusz gyűrűjét? Kik készítették az
első rajzokat a gyűrűről?
5. A Szaturnusz gyűrűjének jellegzetes elemei a rések és
a küllők. Mik ezek, és mivel magyarázzák létüket?
6. Azonosíthatók-e kialakulóban lévő bolygórendszerek
a Tejútrendszerben?
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40. | A Hold
Az éjszakai égbolt legfényesebb
égiteste a Hold. Közvetlen gravitációs hatása a Föld élőlényeire
elenyésző, de kétségtelen, hogy
szépsége mindnyájunkat rabul
ejt. Talán ezért fűződik annyi
mendemonda, tévhit égi kísérőnk
életünkre gyakorolt hatásához.

A Hold tengely körüli forgása és keringése a Föld körül

EMLÉKEZTETŐ
A Hold a Föld égi kísérője, körülötte
nagyjából körpályán kering, átlagos
távolsága a Földtől 384 000 km, sugara 1740 km, felszínén a gravitáció a földi érték hatoda. Pályáján a
Nap és a Föld tömegvonzása tartja.
A Hold majdnem tökéletes körpályán kering a Földdel együtt a Nap
körül, melyre finom hullámként rakódik rá Földhöz viszonyított mozgása. A Nap megvilágítja a Hold
Nap felé eső oldalát. A megvilágított
résznek azonban csak egy bizonyos
hányadát látjuk. Mivel a Hold kering
a Föld körül, ez a hányad mindig változik, ebből fakadnak a Hold fázisai.
Nagyrészt a Hold gravitációs hatása
okozza az árapály jelenséget. Ha a
Hold megvilágított részét részben
vagy egészben takarja a Föld, holdfogyatkozásról beszélünk. Amikor a
Hold takarja el a Napot a szemünk
elől, napfogyatkozás zajlik.

QQ A Hold

A Hold nemcsak kering a
Föld körül, hanem forog
is a saját tengelye körül.
A Hold a távoli állócsillagokhoz viszonyítva 27 nap
7 óra 43 perc alatt tesz
meg egy fordulatot, és ez a
forgási sebesség pontosan
annyi, mint amennyi idő
alatt a Hold megkerüli a
Földet, ezért a Hold mindig ugyanazon oldalát
mutatja a Föld felé. Két telihold között eltelt időszak
azonban 29 nap 12 óra
44 perc, mert közben a
Föld is odébb vándorol
kb. 30 fokkal a Nap körül.

A Hold felszíne
A Hold felszínét először Galilei figyelte meg kezdetleges távcsövével.
Ő azonosította a Hold hegyeit, becsülte meg a magasságukat, s igazolta,
hogy a Hold nem tökéletes gömb. Ha távcsővel figyeljük a Holdat, a szabad
szemmel is látható sötét és világosabb foltok tömegéből mi is ki tudjuk

NE HIBÁZZ!
Fontos tudni, hogy a Hold Föld körüli keringési síkja nem esik pontosan egybe a Föld Nap körüli keringésének síkjával. Így nem lesz minden teliholdkor
holdfogyatkozás, de minden holdfogyatkozáskor telihold van.

QQ A Hold fázisai
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venni a hatalmas hegyeket, síksáFIGYELD MEG!
gokat, krátereket. Könnyen észreTiszta időben egy egyszerű színházi látcsővel is jól megfigyelheted a Hold sövehető, hogy a Hold világos és sötét
tét és világos részét elválasztó vonalat (az úgynevezett terminátorvonalat).
oldalát elválasztó vonal korántsem
olyan egyenletes, mint amilyennek messziről látszik, hanem az árnyékzóna határa úgy kanyarog, ahogy
a holdi hegyek és völgyek követik egymást.
A Hold felszínének jellegzetes elemei a holdtengereknek nevezett hatalmas
síkságok. Ezeket finom por tölti ki. Némelyikben az egykori kráter peremének halvány rajzolata figyelhető meg. A Holdon közel 4000 olyan kráter van,
melynek átmérője meghaladja a 10 kilométert. Keletkezésük meteorbecsa
pódásnak köszönhető, melynek a Hold felszíne sokkal jobban ki van téve,
mint a Föld, mivel a Holdnak nincs légköre, melyben a meteorok lefékeződhetnének, és a kisebbek eléghetnének. A légkör hiányának tulajdonítható,
hogy a Holdon ott, ahova nem süt a Nap, majdnem tökéletes a sötétség, még
nappal is. Az árnyékok tehát teljesen feketék. A Földön a Naptól takart zugokba a levegő szórja a fényt, árnyék van, de nem koromsötét. A Holdon a
kráterek alján nappal is fekete éjszaka uralkodik, ha laposan esik rájuk a fény.

QQ Kráterek a Holdon

NE HIBÁZZ!
Sokan úgy vélik, hogy a telihold közvetlen hatással van a gyerekek születésére, ilyenkor több gyerek születik, mint egy átlagos napon. Angol kutatók
500 000 fős mintán kimutatták, hogy ez nem igaz.
A Hold delejes hatásának tulajdonítják egyesek, hogy a kutyák ugatják a teliholdat. Valójában nem minden kutya ugatja a Holdat, csak azok a fajták, melyekben a farkasoktól örökölt ősi vadászösztön erősebb. A farkasok ugyanis
éjjel vadásznak, és a telihold fénye jó lehetőség a zsákmány becserkészésére.
A Holdra vonyító farkas így jelezte falkatársainak a közös vadászat kezdetét.

Hogyan jöttek létre a kráterek?
A Hold felszínét egykori vulkáni működés, meteorbecsapódások és a felszíni erózió együttesen alakították ki. Óriási meteorbecsapódásokra utalnak a
hatalmas kráterek közepén található központi csúcsok, és a kráterek némelyikéből kiinduló „holdsugarak”, ezek a krátertől kiinduló sugaras szerkezetű hegygerincek. Mind a kráterközépi csúcsot, mind a holdsugarakat a
holdfelszínből meteorbecsapódáskor kilökődő anyag hozta létre. Tüzetesebb
vizsgálódás során a holdsugarak apró kráterek láncolatának bizonyultak. A
holdtengerek alatt hatalmas tömegű sűrű kőzettestek találhatók, legalábbis
ez mutatható ki a Hold körül keringő mesterséges égitestek pályaadataiból.
Ezek az úgynevezett maszkonok (az elnevezés a tömegkoncentráció angol
nevére utal), és hatalmas meteorok maradványai lehetnek. A Hold felszínén
jelenleg nincs víz. Ennek ellenére olyan felszíni képződményeket figyelhetünk
meg rajta, melyek leginkább folyóvölgyekre emlékeztetnek. Vízjég, vízgőz és
ásványokhoz kötött víz jelenlétét már kimutatták a tudósok. Hogy volt-e a
Holdnak valaha légköre, és folytak-e a felszínén folyók, ma még vita tárgya.

A hőmérséklet ingadozása
Mivel a Holdon egy nap közel 28 földi napot tesz ki, és a Nap besugárzását és a
talaj kisugárzását nem befolyásolja a légkör, a 14 napos holdi nappalon 100 °Cra is felmegy a hőmérséklet, míg egy hűvösebb hajnalon a –150 °C sem ritka.

QQ Az Ångström-kráter

Mivel a Hold mindig ugyanazt az
oldalát mutatja a Föld felé, nem tekintették a Föld és tengelye körül
keringő gömbnek. Egyes elképzelések szerint a Hold tükör, melyről
a Föld képe verődik vissza, azért
látjuk mindig ugyanazt. Bármilyen
furcsa, de a Hold valóban visszaveri a Nap Földre vetülő fényének
azt a részét, melyet a légkör a Hold
felé szór. A jelenséget legjobban
újholdkor figyelhetjük meg. Ekkor
az egész holdat látjuk derengeni.
Ezt úgy is szokták mondani költőien, hogy az újhold karjában tartja
a teliholdat. Ilyenkor a „földfény”
verődik vissza a Hold felszínéről,
akár egy tükörről.
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A Naprendszer fizikai viszonyai

A Hold kora
A Hold valószínűleg egy Mars
méretű protobolygó és a fiatal és
forró Föld ütközése révén jött létre
4,5 milliárd évvel ezelőtt. Az ekkor
kiszóródó anyagot tömörítette
össze a tömegvonzás égi kísérőnkké. Az elképzelést a Holdról hozott
kőzetminták elemzése is alátámasztja.

A Hold keletkezésére többféle nézet létezik. Mivel életkora 4,6 milliárd év, a
Földdel nagyságrendileg megegyező, a Hold valószínűleg a Föld anyagából
keletkezett. Az sem zárható ki teljesen, hogy a Föld valamivel egyidejű keletkezésük után befogta a Holdat.

Holdfogyatkozás, napfogyatkozás
Holdfogyatkozásról beszélünk, ha a Hold a Föld árnyékába kerül, azaz a Föld
megakadályozza, hogy a Holdat maradéktalanul érje a Nap fénye.

Hold pályája

Nap
Föld

QQ Mikor van holdfogyatkozás?
QQ Ütközés a protobolygóval

FIGYELD MEG!
Az ábra alapján
ismertesd a holdfogyatkozás menetét, a szürke és
sötét tartomány
közötti különbség
okát, a Hold látványát a fogyatkozás
különböző tartományaiban!

A napfogyatkozás során a Hold árnyékot vet a Földre, azaz a Földről nézve
eltakarja a Napot. Ebben az esetben is lehet részleges a takarás, vagy akár
teljes is. Ha a Föld egy adott pontján teljes takarásban vagyunk, teljes napfogyatkozást észlelünk, ha a Nap egy része még megfigyelhető, részleges napfogyatkozásról beszélünk.

FIGYELD MEG!
Mutasd meg a teljes és részleges
napfogyatkozás tartományait az
ábrán!

Hold pályája

Nap

Föld
QQ Napfogyatkozás a Földről nézve
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Gyűrűs napfogyatkozás
FIGYELD MEG!
Mi a gyűrűs napfogyatkozás magyarázata, és milyen következtetést vonhatunk le a Nap és Hold látszólagos
átmérőjéről a jelenség alapján? Milyen holdfáziskor lehet napfogyatkozás és holdfogyatkozás?

Amennyiben a Hold látszólagos
átmérője a Földről nézve valamivel kisebb, mint a Nap látszólagos
átmérője, akkor a Hold nem tudja
a Napot teljes mértékben eltakarni, annak pereme a Földről látható
lesz.
A gyűrűs napfogyatkozás értelmezésében segít az ábra.

Hold pályája

Nap

Föld

 Gyűrűs napfogyatkozás

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. A Hold távolságát Bay Zoltán radar segítségével mérte meg. Mennyi idő
alatt ér vissza a Földre a Földről indított és a Holdról visszaverődött radarjel?
2. Mikor járt először ember a Holdon?
3. Miért mutatja a Hold mindig ugyanazt az oldalát a Föld felé?
4. Mikor lesz legközelebb Magyarországról megfigyelhető részleges és teljes
holdfogyatkozás?
5. A Hold „poros hely”. Mi a fizikai magyarázata a holdi pornak?

 Kinek a lábnyoma látható a híres fotón?

NE FELEDD!
A Hold, Földünk égi kísérője kötött keringést végez a Föld körül,
és így mindig ugyanazt az oldalát
fordítja bolygónk felé. A Holdpálya ellipszis alakja, pályaferdesége és a Föld véges mérete miatt
a Földről a Hold felszínének kb.
60%-a figyelhető meg összesen.
A Nap (a holdfogyatkozások kivételével) a holdgömb felét világítja meg. A megvilágított részből a Föld–Hold–Nap kölcsönös
helyzetének függvényében eltérő
darabokat látunk. Ezek a holdfázisok. A Hold mérete kisebb Földünkénél, a gravitáció a felszínén
a földi hatoda. Egyidős a Földdel.
Felszínét a vulkáni működés és a
meteorbecsapódások alakították.
Légköre nincs, a hőingadozás a
sötét és megvilágított részek között 250 °C is lehet. A Holddal kapcsolatos árnyékjelenség a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás.

173

OFI_fizika11_125-192_GL.indd 173

2018.03.19. 11:17:01

A Naprendszer fizikai viszonyai

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Milyen holdfáziskor lehet napfogyatkozás és holdfogyatkozás?
2. Az alábbi árapálytáblázat a 2015. januári adatokat tartalmazza a thaiföldi Phuket üdülőhelyen. A táblázat elemzése
segítségével mutasd ki, hogy a dagályhullám nagyságát a Nap és a Hold kölcsönös helyzete befolyásolja! Milyen holdfázisoknál maximális a hullám (szökőár – nem keverendő össze a cunamival), és mikor minimális (vakár)?
nap

0

1 1,6
2 1,8
3 2,2
4 2,5
5 2,8
6 3,0
7 3,2
8 3,2
9 3,1
10 2,9
11 2,7
12 2,4
13 2,2
14 1,9
15 1,7
16 1,6
17 1,6
18 1,9
19 2,3
20 2,7
21 3,1
22 3,4
23 3,4
24 3,2
25 2,8
26 2,4
27 1,7
28 1,7
29 1,5
30 1,5
31 1,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,4
1,4
1,7
2,0
2,3
2,6
2,9
3,0
3,1
3,0
2,8
2,6
2,4
2,1
1,8
1,6
1,4
1,7
1,7
2,2
2,6
3,0
3,3
3,3
3,1
2,7
2,0
2,0
1,6
1,4
1,4

1,4
1,2
1,3
1,4
1,7
2,1
2,4
2,6
2,8
2,9
2,8
2,7
2,5
2,3
2,0
1,7
1,4
1,2
1,2
1,5
2,0
2,4
2,8
3,1
3,1
2,9
2,2
2,2
1,8
1,5
1,3

1,5
1,2
1,0
1,1
1,2
1,5
1,8
2,1
2,3
2,5
2,6
2,6
2,5
2,4
2,1
1,8
1,4
0,9
0,9
1,0
1,3
1,7
2,2
2,6
2,8
2,8
2,3
2,3
2,0
1,6
1,3

1,8
1,4
1,1
0,9
0,9
1,0
1,2
1,5
1,7
2,0
2,2
2,3
2,4
2,3
2,2
2,0
1,6
0,9
0,9
0,7
0,7
1,0
1,5
1,9
2,3
2,5
2,4
2,4
2,1
1,8
1,4

2,0
1,7
1,3
1,0
0,8
0,8
0,8
1,0
1,2
1,5
1,7
2,0
2,1
2,2
2,2
2,1
1,9
1,1
1,1
0,7
0,5
0,5
0,8
1,2
1,7
2,1
2,3
2,3
2,2
2,0
1,7

2,3
2,0
1,7
1,3
1,0
0,8
0,8
0,8
0,9
1,1
1,3
1,6
1,8
2,0
2,2
2,2
2,1
1,5
1,5
1,0
0,6
0,4
0,4
0,7
1,1
1,5
2,1
2,1
2,2
2,1
1,9

2,4
2,3
2,1
1,8
1,5
1,2
1,0
0,9
0,8
0,9
1,1
1,3
1,5
1,8
2,1
2,2
2,3
2,0
2,0
1,6
1,1
0,7
0,5
0,5
0,7
1,1
1,9
1,9
2,1
2,2
2,2

2,4
2,5
2,4
2,2
1,0
1,7
1,4
1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
1,3
1,6
1,9
2,2
2,4
2,4
2,4
2,1
1,7
1,2
0,8
0,6
0,6
0,9
1,6
1,6
1,9
2,2
2,3

2,3
2,5
2,6
2,6
2,4
2,2
1,9
1,7
1,5
1,3
1,2
1,2
1,3
1,4
1,7
2,0
2,3
2,7
2,7
2,6
2,3
1,9
1,4
1,0
0,9
0,9
1,4
1,4
1,7
2,1
2,3

órák
10 11 12 13 14
vízmagasság (m)
2,1 1,8 1,5 1,3 1,3
2,4 2,1 1,8 1,5 1,2
2,6 2,4 2,1 1,7 1,3
2,7 2,6 2,4 2,0 1,6
2,7 2,8 2,6 2,3 1,8
2,6 2,8 2,8 2,5 2,1
2,4 2,7 2,8 2,7 2,3
2,2 2,6 2,8 2,8 2,5
2,0 2,4 2,7 2,8 2,7
1,7 2,2 2,6 2,7 2,7
1,6 2,0 2,4 2,6 2,7
1,4 1,8 2,1 2,4 2,6
1,4 1,6 1,9 2,2 2,4
1,4 1,5 1,7 1,9 2,1
1,5 1,5 1,5 1,6 1,8
1,8 1,6 1,4 1,4 1,5
2,1 1,9 1,6 1,3 1,3
2,7 2,6 2,2 1,8 1,3
2,7 2,6 2,2 1,8 1,3
2,9 2,9 2,6 2,2 1,7
2,8 3,0 2,9 2,6 2,1
2,5 3,0 3,1 2,9 2,5
2,1 2,7 3,0 3,1 2,8
1,7 2,3 2,8 3,0 3,0
1,3 1,9 2,4 2,8 2,9
1,1 1,6 2,0 2,5 2,7
1,3 1,3 1,5 1,8 2,1
1,3 1,3 1,5 1,8 2,1
1,6 1,4 1,4 1,5 1,7
1,9 1,7 1,5 1,4 1,4
2,2 2,0 1,7 1,5 1,3

3. Miért hosszabb több mint 2 nappal a két telihold között
eltelt időszak, mint a Hold Föld körüli keringési ideje?
4. Miért látjuk pengeélesnek, de nem nyílegyenesnek a
Hold megvilágított részének határát a Földről?

15 16 17 18 19 20 21 22 23
1,4
1,2
1,1
1,2
1,4
1,6
1,9
2,1
2,3
2,5
2,6
2,6
2,5
2,3
2,1
1,7
1,4
1,0
1,0
1,1
1,5
1,9
2,4
2,7
2,8
2,8
2,3
2,3
1,9
1,6
1,3

1,7
1,4
1,1
1,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,9
2,1
2,3
2,4
2,5
2,4
2,3
2,0
1,6
0,9
0,9
0,8
1,0
1,3
1,8
2,2
2,5
2,6
2,4
2,4
2,1
1,8
1,5

2,1
1,7
1,3
1,1
1,0
0,9
1,0
1,2
1,4
1,7
2,0
2,2
2,3
2,4
2,4
2,2
1,9
1,1
1,1
0,8
0,7
0,8
1,2
1,6
2,0
2,3
2,5
2,5
2,3
2,1
1,7

2,4
2,1
1,7
1,4
1,1
1,0
0,9
1,0
1,1
1,3
1,6
1,9
2,1
2,3
2,4
2,4
2,3
1,5
1,5
1,1
0,7
0,6
0,8
1,1
1,5
1,9
2,4
2,4
2,4
2,3
2,1

2,7
2,5
2,2
1,9
1,6
1,3
1,1
1,0
1,0
1,2
1,3
1,6
1,9
2,2
2,4
2,6
2,6
2,1
2,1
1,6
1,1
0,8
0,7
0,8
1,1
1,5
2,2
2,2
2,4
2,5
2,4

2,8
2,8
2,7
2,4
2,1
1,8
1,5
1,3
1,2
1,2
1,3
1,4
1,6
1,9
2,3
2,6
2,8
2,6
2,6
2,2
1,7
1,3
0,9
0,8
0,9
1,2
2,0
2,0
2,3
2,5
2,6

2,8
2,9
3,0
2,9
2,6
2,4
2,1
1,8
1,6
1,5
1,4
1,4
1,5
1,8
2,1
2,5
2,8
3,0
3,0
2,8
2,4
1,9
1,5
1,2
1,1
1,1
1,7
1,7
2,1
2,5
2,7

2,5
2,9
3,0
3,1
3,0
2,9
2,6
2,3
2,1
1,9
1,7
1,6
1,6
1,7
1,9
2,2
2,6
3,2
3,2
3,2
3,0
2,6
2,1
1,7
1,4
1,3
1,6
1,6
1,9
2,3
2,6

2,2
2,6
2,9
3,1
3,2
3,1
3,0
2,8
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,6
1,7
1,9
2,3
3,1
3,1
3,3
3,4
3,2
2,8
2,3
1,9
1,6
1,5
1,5
1,7
2,0
2,3

10. Az alábbi két ábra közül melyik a gyűrűs napfogyatkozás
és melyik a teljes napfogyatkozás? Válaszodat indokold!
Mit látunk az első, és mit a második képen?

5. Vajon vannak-e a Földnek fázisai a Holdról nézve?
6. Milyen lehet a földfelkelte a Holdon?
7. Mi lehet a hasonlóság és mi a különbség a Hold Földről
megfigyelt mozgása, illetve a Föld Holdról megfigyelt
mozgása között?
8. Miért nincs minden hónapban teljes napfogyatkozás az
Egyenlítő környezetében?
9. Mit gondolsz, teljes napfogyatkozás helyén éjszakai sötétség van?

11. Az alábbi ábrák egyike növekvő sarló alakú Holdat, a
másik holdfogyatkozást ábrázol. Hogyan dönthető el,
hogy melyik-melyik? Milyen görbe választja el a sötét
és világos részt a holdfázis esetén, illetve holdfogyatkozáskor? Miért látjuk az egyik, illetve a másik esetben is
halványan a teljes holdkorongot?
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AZ ŰRKUTATÁS
HATÁSA MINDENNAPJAINKRA

Az űrkutatás hatása…
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Igen sok műhold kering
a Föld körül. Természetesen a képen
látható mesterséges holdak
a valóságban sokkal kisebbek,
a kép igen nagy nagyításban
ábrázolja a műholdakat.
Hogyan figyelhetünk meg
műholdakat szabad szemmel?

2018.03.10. 19:55:08

Az űrkutatás hatása…

41. | Az űrkutatás néhány állomása
A világűr meghódításának történetét éppen hogy csak elkezdte
írni az emberiség. Az előttünk álló
lehetőségek legalább olyan hatalmasak, mint az elénk tornyosuló akadályok. Eljut-e az ember a
Marsra az elkövetkező évtizedekben? Űrturisták fogják-e ellepni a
holdbázist 100 év múlva? Honnan
indultunk és meddig jutottunk el
a világűr meghódításában?

EMLÉKEZTETŐ
Az űrkutatás lehetőségét azok a technikai fejlesztések teremtették meg, melyek lehetővé tették mind nagyobb tárgyak kellő sebességre való felgyorsítását. Ez a sebesség a Föld körüli pályán való keringés esetében az első kozmikus sebesség (7,9 km/s), de a Holdra vagy távolabbi bolygókra irányított
űreszközök esetében már a második kozmikus sebességet is meghaladhatja,
ami több mint 11 km/s. Az űrkutatás fejlődése tehát szorosan összefonódott
az űreszközök, a hordozórakéták fejlesztésének történetével.

Az első lépések a világűr meghódítása felé
A mai rakétatechnika alapjait az orosz tudós, Konsztantyin Eduardovics
Ciolkovszkij munkássága teremtette meg. 1903 és 1914 között megjelent cik
keiben a hatás-ellenhatás elvén alapuló folyadék hajtóanyagú rakéta tervét dolgozta ki. 1929-ben a Kozmikus vonat című munkájában a többfokozatú hordo
zórakéta gondolatát fejtette ki, megalapozva Szergej Koroljov és Werner von
Braun rakétakonstruktőrök munkáját. Ciolkovszkij munkássága elméleti volt,
az elméletet gyakorlattá az űrkutatás kezdeti korszakában a nagyszebeni születésű szász Hermann Oberth váltotta, aki folyékony üzemanyagú rakétát konstruált és indított el 1929-ben Berlinben, tanítványai, így Werner von Braun
közreműködésével. Az első folyékony üzemanyagú rakétát 1926-ban Robert
Hutchins Goddard indította útra, megvalósítva ezzel 1914-ben bejegyzett egyik
szabadalmát. Másik szabadalma a többfokozatú rakéta volt. A második világháború alatt és azt követően a rakétafejlesztés elsősorban háborús célokat szolgált.
„A Föld az emberiség bölcsője, de nem maradhatunk örökké bölcsőben.
Az emberiség nem is marad örökké a Földön, hanem fényre és térségre
vágyva előbb félszegen behatol a légkörön túli térségbe, aztán pedig meghódítja a csillagok világát.” (Ciolkovszkij)

Föld körüli pályán
QQ Goddard rakétája

QQ Jurij Gagarin, az első űrhajós

Az első mesterséges hold 1957-ben állt Föld körüli pályára. A műholdat a
Szovjetunió indította útjára. Még ebben az évben útra kelt az első űrhajós
élőlény, egy Lajka nevű kutya.
Nem egész négy hónappal az oroszok után, az Egyesült Államok is felbocsátotta mesterséges holdját. 1960-ban állt Föld körüli pályára az első meteorológiai műhold. 1961. április 12-én Jurij Gagarin szovjet űrhajós az emberiség
történetében először Föld körüli utazást tett. Útja mindössze 108 percig tartott, egyszer repülte körbe bolygónkat.
Az első amerikai űrhajós Alan Shepard volt, aki később a holdraszállást végrehajtó Apollo–14 űrhajó parancsnoka lett. Shepard nem kerülte meg a Földet, hanem űrugrást hajtott végre. A Földet megkerülő első amerikai űrhajós
John Glenn volt 1962-ben. Ő már háromszor kerülte meg bolygónkat. Glenn
egyben az emberiség legidősebb űrhajósa, mivel 1998-ban, 77 éves korában
ismét járt az űrben. Az első űrsétát a szovjet Leonov 1965-ben tette meg.
Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan 1980-ban járt az űrben.
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Irány a Hold
1959-ben a szovjet Luna–1 űrhajó 6000 km-re közelítette meg a Holdat, majd
még ebben az évben a Luna–2 becsapódott az égitestbe. Ezután nem sokkal a
Luna–3 lefényképezte a Hold Földről nem látható oldalát. 1964-ben az amerikai Ranger–7 szonda több mint 4000 közeli képet sugárzott a Holdról becsapódása előtt. 1966-ban a szovjet Luna–9 űrhajó leszállt a Holdra, és képeket
közvetített onnan. Ebben az évben a Luna–10 Hold körüli pályára állt, és ezzel
a Hold mesterséges holdja lett. 1968 végén az amerikai Apollo–8 legénysége
tízszer körberepülte a Holdat, majd 1969. július 20-án Neil Amstrong és Edwin
Aldrin elsőként szálltak le a Holdra az Apollo–11 holdkompján. „Kis lépés az
embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek” – mondta az először Holdra lépő
Armstrong.
1970-ben a Luna–16 űrrobot talajmintát gyűjtött a Holdról, a Lunahod–1
kerekeken gördülő űrlaboratórium 11 hónapig üzemelt a Hold felszínén.
1971-ben az Apollo–15 holdkompja a Holdra vitte az első holdautót, mellyel
28 km utat tettek meg a Hold felszínén. 1998-ban a Lunar Prospector amerikai szonda vizet talált a Holdon.

Merkúr, Vénusz és Mars
1961-ben és 1962-ben indította útjára a Szovjetunió az első Vénusz- és Marsszondát. Mindkettővel megszakadt a rádiókapcsolat. 1962-ben az amerikai
Mariner–2 űrszonda mérési eredményeket küldött a Vénusz bolygó sajátságairól. 1970-ben a szovjet Venyera–7 szállt le először a Vénusz felszínére, és
onnan sugárzott információkat a Földre. 1971-ben a Mariner–9 űrszonda
Mars körüli pályára állt. 1974-ben a Mariner–10 elsőként készített közelképet
a Vénusz felhőzetéről és a Merkúrról. 1975-ben a Venyera–9 leszállóegysége
talajt ért a Vénuszon, és elkészítette az első panorámafelvételeket a Vénusz
felszínének látványáról. 1976-ban az amerikai Viking űrszondák leszálltak a
Marsra, felszíni panorámaképeket készíttettek, elemezték a talaj összetételét,
és megállapították, hogy a Marson nincs élet.
1996-ban az USA újraindította Mars-programját. 1997-ben leszállt a Marsra a „Nyomkereső” (Mars Pathfinder), és magával vitte az első Mars-autót
(„Sojourner”, ami jövevényt jelent). Az autó eltávolodott a leszállóegységtől,
és mintákat gyűjtött a marsi környezetben. A marsjárművek sorát a Spirit
folytatta, mely 2004 januárjában landolt a Marson. Több, mint 7 kilométert tett meg a Marson, majd elakadt a homokban. Szintén 2004. januárban landolt az Opportunity,
majd 2012 augusztusában a
Curiosity.

QQ „A Sas leszállt! Két ember sétál
a Holdon” – adta hírül a Washington Post
1969. július 21-én

Mi a lehet a jelentősége annak,
hogy a Holdon van víz?
Hol és milyen halmazállapotban
lehet víz a Holdon?
Milyen fontos problémákat kellett
megoldani a Mars-autó tervezése
során?

� A
 marsjárók három generációja,
a 65 cm-es Sojourner,
az 1,6 m-es Spirit/Opportunity
és a 3 m hosszú Curiosity

Az Opportunity még jelenleg is működik, világrekorder lett azzal, hogy több mint
40 kilométert tett meg 2014
közepéig a Mars felszínén.
Élettartamát, akár a Spiritét,
mindössze 90 napra tervezték. A Curiosity küldetése
ugyancsak folytatódik jelenleg is, és közvetlenül nyomon
követhető a http://mars.jpl.
nasa.gov/msl/ honlapon.
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Óriásbolygók megközelítése
Milyen sajátosságaik vannak az
óriásbolygóknak?

1972-ben az amerikai Pioneer–10 űrszonda elindult a nagybolygók felé.
A szonda 1973-ban megközelítette a Jupitert, és felvételeket készített a bolygóról. A szonda manapság már a Naprendszer peremvidékein jár, az első olyan
ember építette objektumként, ami elhagyja bolygórendszerünket. 1977-ben
az amerikai Voyager–2 űrszonda elindult a Naprendszert átszelő utazására.
1979-ben a Jupitert közelítette meg, 1981-ben a Szaturnuszt, 1986-ban az
Uránuszt, 1989-ben a Neptunuszt vizsgálta, fényképezte eddig nem látott közelségből. 1979-ben az amerikai Voyager–1 a Jupiter Galilei-holdjait fényképezte, felfedezve többek között a Jupiter gyűrűjét és az Io holdon megfigyelhető aktív vulkáni tevékenységet. Később a Voyager–1 a Szaturnusz holdjait
is felkereste, és közelről lefényképezte. Új holdakat fedezett fel, és a Titánon
(a Szaturnusz legnagyobb holdján) nitrogénlégkört azonosított. 1995-ben a
Galileo űrszonda légköri kutatóegysége belépett a Jupiter légkörébe, és méréseket végzett. A Galileo az óriásbolygó első műholdjává vált.
A Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövet vizsgálja jelenleg is a NASA Dawnűrszondája. 2011-ben pályára állt a Veszta kisbolygó körül, 2015-ben pedig a
Ceres törpebolygót közelíti meg, majd pályára áll körülötte.

Üstökösök vizsgálata

QQ A Csurjumov–Geraszimenko-üstökös
magja – 2014. szeptemberi felvétel

1985-ben útra keltek a Vega üstökösszondák, melyek feladata az 1986-ban
Nap-közelben járó Halley-üstökössel való találkozás volt. 1986-ban a Giotto űrszonda mindössze 540 km-re haladt el a Halley-üstökös magja mellett.
1999-ben a Stardust (csillagpor) naprendszerkutató szonda startolt el, hogy
mintát vegyen a Wild–2 üstökösből, illetve a világűrben sodródó poranyagból. Az expedíció sikeres volt, a Stardust leszállóegysége 2006-ban ért Földet.
A Rosetta üstökösszonda 2014-ben ért céljához, a Csurjumov–Geraszimenkoüstököshöz. Leszállóegysége az üstökös magján landolt, és onnan küldött
képeket. Ez – a könyv írásakor még
zajló – expedíció az első alkalom,
Miért különösen nehéz feladat egy
amikor ember alkotta szerkezet szállt
üstökös magjára leszállni?
le egy üstökösre.

Űrállomások

QQ Ezt a távcsövön keresztül készült
felvételt a Nemzetközi Űrállomásról Ralf
Vandebergh holland asztrofotográfus
készítette 2009 szeptemberében

1973-ban Föld körüli pályára állították az első igazi űrállomást, a 75 tonnás
Skylabet. Kilenctagú amerikai személyzet dolgozott rajta kilenc hónapon keresztül. 1986-ban a Szovjetunió felbocsátotta a Mir űrállomás központi egységét, melyet azután modulokból tovább építettek. Az utolsó látogatás a Miren
2000-ben történt, majd az emberiség eddigi történetének leghosszabb ideig
működő űrállomását az óceánba süllyesztették. 1995-ben együttműködési
szerződést írtak alá az Alfa Nemzetközi Űrállomás (ISS, International Space
Station) megépítésére. A programban 16 ország vesz részt. Az első egységet
1998-ban állították a 330 és 410 km közötti magasságú pályára. Az űrállomás
bővítése napjainkban végéhez közeledik. Az aktuális megállapodások szerint
az űrállomás legalább 2020-ig, de lehetséges, hogy tovább is üzemelni fog.
Az űrállomást 2000 óta folyamatosan lakják, legalább kétfős személyzete van.
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QQ A Nemzetközi Űrállomás

Napszondák
1965-ben bocsátották fel a Pioneer–6 napszélkutató űrszondát. 1974-ben indult
útjára az első napkutató szonda, a Helios–1. 1990-ben a Discovery űrrepülőgép
pályára állította az Ulysses nevű űrszondát, amely elrepült a Nap pólusai felett
(1994-ben a délinél, 1995-ben az északinál). 1995-ben startolt a SOHO napszonda, mely a Napot és annak részecskesugárzását vizsgálta. A NASA harmadik napmissziója a Nap és Föld kölcsönhatását vizsgáló STEREO (Solar
Terrestical Relations Observatory)
szonda pályára állítása volt 2006-ban,
Mi védi meg Földünk élőlényeit a
majd ezt a 2010-es SDO (Solar Dynanapszéltől?
mics Observatory) küldetés követte.

NE FELEDD!
Az első ember az űrben a szovjet Jurij Gagarin volt, aki 1961-ben kerülte
meg egyszer a Földet. A Holdra elsőként 1969-ben Neil Armstrong amerikai űrhajós lépett. Az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan 1980-ban vett
részt űrrepülésen a szovjet Szoljut űrhajóval. Az űr meghódításához a rakétatechnika fejlődése elengedhetetlen volt. Ma már űreszközeink elérték a
Naprendszer bolygóit, vizsgálják a Napot és az üstökösöket. A Nemzetközi
Űrállomáson folyamatosan tartózkodik legénység.

QQ Az SDO különböző hullámhosszokon
képes felvételeket készíteni a Napról,
így a különböző hőmérsékleten zajló
jelenségek könnyebben nyomon
követhetők
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EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Ismertesd az űrkutatás legfontosabb fejezeteit az első
űrszondáktól jelen korunkig! Mikor juttattak fel először
élőlényt az űrbe, és milyen élőlényről volt szó?
2. Meddig tartott az emberiség történetének leghosszabb
emberes űrutazása, mikor volt, és ki vett benne részt?
3. Az 1960-as években űrverseny kezdődött az Egyesült
Államok és az akkor még létező Szovjetunió között. Mit
jelentett az űrverseny, és mi volt a célja?
4. Hányféle kozmikus sebesség van, és mi a jelentésük?
5. Milyen fizikai elvekre épül a rakéta működése?

6. Válassz ki egy jelenleg zajló űrexpedíciót, és ismertesd
részletesen!
7. Milyen célokat tűztek ki az elmúlt évtizedek űrexpedíciói?
8. Milyen űrkutatással kapcsolatos aktuális híreket ismersz?
9. A jelenlegi elképzelés alapján mikorra várható, hogy
ember utazik a Marsra?
10. Milyen alapvető oka és célja van az űrkutatásnak?
11. Miért jósolható meg nehezen előre, hogy egy ország
űrprogramja hogyan fejlődik?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Hogyan alakult az űrkutatás történetében a nemzetek
közötti együttműködés?

4. Melyek azok a Földtől legtávolabbra lévő égitestek, amelyeket földi űreszköz megközelített és lefényképezett?

2. Az embereken kívül kísérleti jelleggel milyen élőlényeket jutattak fel eddig az űrbe, és mit vizsgáltak velük?

5. Számos fantasztikus film foglalkozik az űr meghódításával, illetve más, értelmes civilizációk Földre irányuló
expedícióival. Ezek némelyike elég sok hibát tartalmaz
tudományos szempontból. Keress ilyen filmeket, filmrészleteket, és elemezd az elkövetett hibákat!

3. Miért alkalmasabb hely egy űrexpedíció szempontjából a Mars, mint a Földhöz közelebb lévő Vénusz?
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42. | Űrkutatás az emberiség szolgálatában
EMLÉKEZTETŐ
Az űrbe telepített eszközök nagyban segítik földi életünket. A legismertebb
felhasználása a mesterséges holdaknak a meteorológiai műholdak, illetve a
földi navigációt segítő GPS-holdak és más infokommunikációs holdak, melyek
a Föld egész területére szórják a rádió- és a tévécsatornák adásait, szolgáltatják
az internetet. A távközlési mesterséges holdak geostacionárius pályán keringenek az Egyenlítő síkjában, a Föld forgásával szinkronban keringve.

Mesterséges holdak mindenütt

Az űrkutatás gyakorlati alkalmazásai a legkülönbözőbb területeken jelen vannak életünkben.
Néha nem is gondolnánk, hogy
egy-egy különleges anyagot,
hatékony orvosi eljárást vagy
technikai megoldást a világűr
megismerése érdekében tett erőfeszítéseinknek köszönhetünk.

Mesterséges holdak segítenek a térképezésben, a mezőgazdaságban műholdak képei révén követhetjük a termények beérését vagy esetleges növénybetegségek terjedését, mesterséges holdak infravörös tartományban készített
felvételei mutatják meg a halrajok vonulási irányát. Műholdak segítenek az
ásványkincsek felkutatásában, a régészeti munkában, és mesterséges holdak
felvételeivel ellenőrzik, hogy a gazda a kapott EU-s támogatásból tényleg bevetette-e a földjét a megfelelő növénnyel.

A Föld gyűrűs bolygó
A Föld felett a legkülönbözőbb magasságokban keringenek mesterséges holdak. A geostacionárius pályán a távközlés igényei miatt különösen sok. Ez
alapján kijelenthetjük, hogy a Föld gyűrűs bolygó. Ha a használaton kívül
került mesterséges holdak nagy számát is figyelembe vesszük, nem túl nagy
büszkeséggel azt is mondhatjuk, hogy a Föld a Naprendszer egyetlen szemétgyűrűs bolygója. És a gyűrű egyelőre gyarapodik…

QQ Mesterséges holdak a Föld körül

Az űrszemét eltávolításának egyik lehetséges módja egy Földről indított erős lézernyaláb, mely az űrszemét pályáját
úgy módosítja, hogy az a felső légkörbe merülve elégjen. Mivel az űrben a használhatatlanná vált eszközök száma nő,
és ezek alkatrészei mind jobban szétszóródnak, az űrszemét az újabb űreszközök pályára állítását veszélyezteti.
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Űrkutatás és orvostudomány
Az űrkutatás és orvostudomány kapcsolata sokrétű. Az orvosok feladata a
megfelelő fizikai állapotú űrhajósok kiválasztása. Ahogy egyre kényelmesebbé
válik az emberek számára az űrutazás, annál többen juthatnak fel a világűrbe.
Hamarosan ránk köszönt az űrturizmus korszaka, amikor már szinte bárki
részt vehet űrutazáson, aki ezt anyagilag megengedheti magának. Az űrkutatás orvosi vonatkozásai közé tartozik olyan diagnosztikai eszközök kifejlesztése, melyek nagy távolságból, egyszerű módon vizsgálhatják az űrutasok
fizikai állapotát. Ilyenkor az orvos a Földön tartózkodik, és onnan irányítja
és értelmezi az orvosi műszerrel szerzett információkat. Fontos feladata az
orvosoknak az űrhajóban, illetve az űrállomáson való tartózkodás biológiai
következményeinek pontos felismerése, olyan eljárások kidolgozása, melyek
az ezekből adódó veszélyeket csökkentik. A szív, a vérképző szervek, a csontok, az izmok, az anyagcsere szervei mind a földitől eltérő igénybevételnek
vannak kitéve az űrben. Egy másik érdekes terület a súlytalanság állapotában
végzett sejt- és szövettenyésztés. A tapasztalatok alapján a hagyományos földi sejttenyészetekben a sejtek viselkedése eltér attól, ahogy az élő szervezetek
komplex rendszereiben viselkednek. A súlytalanság állapotában viszont éppen ez a zavartalan működés hozható vissza. Az elhalt izomszövet pótlása,
a cukorbetegek hasnyálmirigyéből elkülönített szigetsejtek inzulintermelésének beindítása, de akár a legyőzendő vírusok tenyésztése gyógyszerkísérletek
számára, egyre hatékonyabban oldható meg a mikrogravitációs környezetben.

Különleges anyagok fejlesztése
A Rosetta üstökösszonda 2014ben ért céljához, a Csurjumov–
Geraszimenko-üstököshöz.
Leszállóegysége az üstökös magján
landolt. A leszállóegység lábait
különleges többrétegű szénszálas anyagból készítették, melynek
hatszor kisebb a sűrűsége, de másfélszer merevebb, mint az acél. Egy
német cég nagy pontosságú lézeres vágógépeiben is ezt az anyagot használják.

Az űrkutatás jelentős hatást gyakorol az anyagtudományokra. A fejlesztések
egy része az űrbeli különleges fizikai körülményeknek, illetve az űrutazás során fellépő extrém hatásoknak ellenálló anyagok létrehozására irányul. Egy
másik érdekes csoportja a különleges anyagoknak az űrbeli körülmények között kifejlesztett változata, például a súlytalanság állapotában történő kristályosítás.

Tűzálló és hőszigetelő ruhák
Az űrben, például egy űrséta során, a világűr hidegét, illetve a napsugárzás
erős melegítő hatását is túl kell élni. Az űrhajó a Föld légkörébe való visszatérés során +1300 °C-ra melegszik. A tűzálló és kiváló hőszigetelő tulajdonságú
anyagok kifejlesztése az űrkutatás egyik legfontosabb feladata lett, hiszen a hőszigetelés hiányosságai számos űrbaleset kiváltói voltak. Ezeket az
anyagokat a mindennapi életben sikerrel használják a tűzoltók, megjelennek a repülőgépekben, az
autókban.

Légyirtó szer mint az űrkutatás
mellékterméke

QQ A Rosetta landolása az üstökös
magján 2014. november 12-én

A múlt század hetvenes éveiben a Viking szondák
a Mars bolygó felszínét vizsgálták. Egyik feladatuk az volt, hogy életnyomokat találjanak. Ezért
a marsi mikrobák kitenyésztésére a környezetet
nem szennyező speciális anyagot fejlesztettek ki.
Egyszer valamennyit az anyagból a kutatók a la-
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borasztalon felejtettek, és visszatérve meglepetten látták, hogy döglött legyek
tömege veszi körül az edényt. Az anyag felválthatja az addig használatos környezetre ártalmas légyirtó vegyületeket.

Az aerogél
A Stardust (csillagpor) űrszonda megközelítette a Wild–2 üstököst, és a belőle kilökődő porszemcséket hozta vissza elemzésre a Földre. A szemcsék befogására fejlesztették ki az aerogél nevű anyagot, mely rendkívül könnyű, mégis
kellően erős, az űr hidegét jól tűrő tulajdonságokkal kellett hogy rendelkezzen. Fontos volt, hogy elég laza legyen a szerkezete, így a becsapódó porrészecskék ne égjenek el benne a súrlódás miatt. Bár az expedíció indításakor
1999-ben nem volt világos, hogyan szedik ki a porszemcséket az aerogélből,
de 2006-ra, mire a Stardust visszatért, ezt is sikerült megoldani.

QQ Bár látszatra olyan, mint egy hologram, az aerogél mégis szilárd

NE HIBÁZZ!
Sokan úgy gondolják, hogy az
űrkutatás melléktermékeként fejlesztették ki a teflont, pedig ezt az
anyagot már 1938-ban felfedezték.

� A 0,5 kg-os aerogél tégla egy 4 kg-os gránittömböt tart

Magyarok az űrkutatásban
Az űrkutatás egy országra jutó költségeit a nemzetközi összefogás csökkentheti. Ebben az együttműködésben a magyarok is kivették a részüket. A Föld
körüli pályán keringő űrhajók és űrállomások utasai sokkal nagyobb kozmikus sugárzásnak vannak kitéve, mint a Föld felszínén, a levegőréteg védelme
alatt élő emberiség. A magyar fejlesztésű Pille sugárzásmérő az űrhajósok
sugárterhelését tudja kellő pontossággal mérni az űrutazás alatt. A műszer
prototípusát 1980-ban készítették el a Központi Fizikai Kutató Intézetben.
Szintén magyar szabadalom a Miskolcon kifejlesztett űrkemence, melynek
pontos neve az 1993-as szabadalmi bejegyzés szerint: Berendezés irányított
kristályosítás végzésére űrviszonyok között. A 24 zónára bontható és zónánként külön fűthető egységek fűtését bonyolult elektronika szabályozza,
ami nagyon változatos kísérletek elvégzését teszi lehetővé. A miskolci fejlesztések egyike például az a könnyű, nagy szilárdságú, jó szigetelő és kiváló
energiaelnyelő fémhab (alumíniumhab) is, mely mind az űrtechnológiában,
mind a földi felhasználás során sokoldalúan hasznosítható. Magyarország
első műholdját, a Masat–1-et a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Villamosmérnök és Informatikai Karának hallgatói és oktatói készítettek el a Magyar Űrkutatási Iroda, illetve hazai cégek bevonásával. A műhold 2012-ben állt pályára.
QQ Alumíniumhab
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Az űrkutatás hatása…

Űrturizmus
2001 és 2009 között heten már magánemberként keresték fel a Nemzetközi Űrállomást, miután kifizették
az út 20-40 millió dolláros költségét.
Ezt a lehetőséget az orosz űrprogram
költségeinek csökkentésére találták
ki, és a Szoljut űrhajók biztosítják
a célba jutást. A programban részt
vevők között volt a magyar születésű Charles Simonyi (kiemelkedően
sikeres szoftverfejlesztő, Simonyi
Károly mérnök, fizikus, tudós-tanár
fia), aki már kétszer járt a világűrben
(2008, 2009) második magyar űrhajósként.

QQ Virgin Galactic űrrepülője a SpaceShipTwo (SS2)

NE FELEDD!
Az űrkutatás földi alkalmazásai
a tudomány és technika minden
területére kiterjednek. Legjelentősebbek az infokommunikációs
alkalmazások, a meteorológiai
felhasználás és az űrkutatás
anyagtudományra gyakorolt hatása.

Az Egyesült Államok is tervez űrturista programokat részben saját magán űrhajókat, részben az orosz kapacitást
kihasználva. A közeljövőben kezdi meg szolgáltatásait a Virgin Galactic nevű
cég, melynek 200 000 dolláros utazásaira már több százan befizették a 20 000
dolláros foglalót. Átadták az űrrepülőteret (spaceport), és befejezéshez közeledik a tesztelése a hordozóegységnek és az űrrepülőnek. A hordozórepülő
15 km-re viszi fel a hat űrutas számára alkalmas űrrepülőt, amely saját hajtóművével 150 km magasra emelkedik, majd rövid ideig Föld körüli pályára
állva biztosítja a Föld űrbeli látványát és a súlytalanság állapotának átélését.
2014 végén az egyik próbarepülés során a cég űrrepülője balesetet szenvedett,
ami visszavetheti a magánűrhajózás programját.
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QQ A tudományági kapcsolódások rendszere
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EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. A magyar származású Charles Simonyi kétszer is járt a
világűrben „magánűrutasként”. Mikor történt ez a két
esemény? Hogyan lehetséges, hogy nem csak évekig
kiképzett űrhajósok juthatnak el a világűrbe? Milyen
szempontok alapján döntöttek úgy a program működtetői, hogy lehetővé teszik a magánűrturizmust?

4. Mi a feladata a Föld körül keringő mesterséges holdaknak? Sorolj fel minél több alkalmazást!

2. Milyen extrém körülményekre kell felkészülni egy űrutasnak, és ehhez milyen különleges tulajdonságú
anyagokra, védőberendezésekre van szükség?

7. Milyen speciális anyagtudományi vizsgálatok színtere
lehet a világűr?

3. Kik jártak űrturistaként a Nemzetközi Űrállomáson?

5. Hogyan magyarázható, hogy a halrajok vonulását infravörös hullámhosszon készült felvétellel lehet követni?
6. Milyen orvosi kérdéseket vet fel az űrkutatás?

8. Milyen különleges anyagokat fejlesztettek ki az űrexpedíciók céljaira?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Milyen fejlesztésekkel vettek részt vagy vesznek részt
magyar tudósok nemzetközi űrkutatási projektekben?
2. Sajnos a sok sikeres űrexpedíció mellett számos sikertelen, emberéleteket követelőre is volt példa. Milyen technológiai és anyaghibák vezettek ezekhez a
balesetekhez? Elemezz néhányat! Mit lehet a tragédiákból tanulni?
3. Keress az interneten olyan új anyagtudományi fejlesztéseket, melyet az űrkutatás ösztönzött!
4. Milyen körülmények és lehetőségek, kényelmi szolgáltatások fognak a közeljövő űrturistái rendelkezésére

állni? Milyen hosszú űrutazásra kerülhet sor, mekkora
távolságra a Föld felszínétől?
5. Elektromágneses jelek milyen hullámhosszon történő
észlelésével lehet ellenőrizni az atomcsendegyezmény
betartását? Milyen csillagászati kutatási irány nőtt ki ebből a katonai-biztonsági célú fejlesztésből?
6. Hogyan látod az űrturizmus helyzetét, milyen lehetőségeket jósolsz 2060-ra?
7. Milyen fizikai elv révén lehetséges intenzív lézerfénnyel
űrobjektumok pályájának módosítása? Milyen irányból
besugározva lehetne legjobb hatásfokkal egy műholdat a légkör sűrűbb rétegei felé irányítani?
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NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ
3D tv 34
3G 60
4G 60
A, Á
abszolút fényesség 112
adatátviteli sebesség 52
adatbázis 45
aerogél 183
AFM 88
aktivitás 100
aktív szemüveg 34
alagútmikroszkóp 88
alapállapot 69
alfa-bomlás 94
alfa-sugárzás 82
állapotfüggvény 84
áltudomány 147
AM 47
amplitúdó 10
amplitúdómoduláció 47
analóg-digitális átalakítás 50
analóg jel 47
annihiláció 98
antenna 41
antropikus elv 139
áramfejlesztő generátor 23
árapály 146
árnyék 14
aszferikus 21
asztrológia 145
asztronómia 149
atom 58
atombomba 104
atomenergia 103
atomerőmű 103
atomierő-mikroszkóp 88
atommag 13, 72
atommagok stabilitása 103
attoszekundum 9
autóreflektor 25
B
Barabási Albert László 63
Bay Zoltán 39
becquerel, bq 100

Becquerel, Henri 82
béta-bomlás 94
béta-sugárzás 93
bifokális lencse 20
bináris jel 47
binokulár 25
bionikus szervek 45
Bluetooth 48
Bohr, Niels 84
Brown-mozgás 77
C
camera obscura 76
CCD-érzékelő 78, 113
CD-, DVD-, Blueray-lemez 27
CFL 72
Chadwick, James 83
Chandler-periódus 159
Chandrasekhar-határ 122
CT 36
cunami 105
Curie, Pierre 94
Curie-Skłodowska, Marie 94
CS
csillagok színe 113
csillagok színképe 113
csillagok születése 122
csomópont 61
csóva (üstökös) 162
D
Dalton, John 82
de Broglie, Louis 80
delokalizált elektronok 77
demoduláció 48
Démokritosz 82
Descartes, René 31
digibox 47
digitális fényképezőgép 56
digitális jel 47
digitális moduláció 50
digitális technika 50
dioptria 20
dipólantenna 54
domború lencse 20

domború tükör 18
Doppler-eltolódás 128
E, É
egyenértékdózis 101
Einstein, Albert 81
éjjellátó berendezés 39
elektromágnes 51
elektromágneses háttérsugárzás 13
elektromágneses hullám 8
elektromágneses mező 13
elektromágneses sugárzás 12
elektromos mező 8
elektromos térerősség 8
elektron 57
elektronbefogás 94
elektronika 51
elektron-pozitron megsemmisülés 98
éleslátás 20
elliptikus galaxis 155
elnyelési színkép 68
előhívás 77
endoszkóp 56
energia 10
energiasáv 86
energiatakarékos izzó 72
Erdős Pál 63
Erdős–Rényi-féle hálózat 63
erős kölcsönhatás 85
Esthajnalcsillag 157
exobolygó 136
F
fajlagos kötési energia 103
fehér fény 27
fehér törpe 123
fekete lyuk 122
fekete törpe 123
félárnyék 14
felbontás 50
felezési idő 96
felezési rétegvastagság 95
félvezető 51
fény 8
fényáram 73
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fényelektromos hatás 77
fényelnyelés 30
fényemittáló dióda 72
fényérzékelő sejtek 27
fényév 108
fénykábel 44
fényképezőgép 76
fénykúp 120
fénysebesség 118
fénysugár 14
fényszennyezés 114
fényszórás 30
Fermi-nívó 87
fler 152
FM 47
fókusztávolság 24
folyadékkristály 57
fotocella 76
foton 27, 70
fotoszféra 152
Földön kívüli élet 138
frekvencia 9
frekvenciamoduláció 47
fullerén 89
full HD 57
G
Gábor Dénes 74
galaxis 110
galaxishalmaz 126
galaxismag 123
Galilei, Galileo 24
Galilei-távcső 24
Galilei-holdak 165
gamma-kés 97
geostacionárius pálya 181
gerjesztett állapot 69
globális kommunikáció 44
gluon 85
görbült tér 126
gőzturbina 23
GPS 48
grafén 89
gravitációs vöröseltolódás 129
graviton 85
GSM 60

GY
gyenge kölcsönhatás 84
gyújtópont 23
gyűrűs bolygó 164
gyűrűs napfogyatkozás 173
H
hagyományos izzó 72
hálózat 63
háttérsugárzás 129
HD 57
HD-ready 57
hertz 9
Hevesy György 97
hibernálás 144
hidrogénóceán 164
Hold
holdfázis 173
holdfogyatkozás 170
hologram 74
homogén fény 27
homorú lencse 21
horoszkóp 145
hosszúhullám 48
hőmérsékleti
sugárzás 13, 39
hősugárzás 12
hullámhossz 8
I
IMAX technológia 35
inflaton 131
információs és
kommunikációs technológia,
IKT 44
infrakamera 39
infralámpa 72
infravörös hullám 12
integrált áramkör 51
intenzitás 8
interferencia 31, 73
ionizáció 94
izotóp 92
J
joule 10

K
kapacitás 52
katódsugárcső 57, 82
kékeltolódás 128
képtávolság 76
képváltós matrica 35
keringési sík 160
kibocsátási színkép 68
koaxiális kábel 56
kóma (üstökös) 162
kommunikációs hálózat 63
kondenzátor 53
kontaktlencse 20
kozmikus sebesség 176
kozmikus sugárzás 12
kozmológiai vöröseltolódás 129
középhullám 48
Kuiper-öv 161
küllők, rések (a gyűrűben) 166
kvantumfizika 77
kvantumhipotézis 77
kvarckristály 53
kvarclámpa 77
kvark 84
L
láncreakció 104
látszólagos fényesség 112
látszólagos kép 17
LCD tv 57
LED 72
LED tv 58
lézerfény 73
lopakodó bombázó 41
lumen 73
LY
lyukkamera 76
M
magerő 103
magfúzió 122
maghasadás 103
mágneses magrezonancia 37
magnitúdó 112
maszkon 171
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memória-áramkör 51
merevlemez 52
mesterséges gravitáció 143
mesterséges hold 176
meteor 136
meteorit 136
mikrohullám 12
mikrohullámú kozmikus háttér
sugárzás 129
mikrohullámú sütő 40
mikroszkóp 23
mintavételezési sebesség 50
mobiltelefon 60
modem 48
moduláció 47
Morse-távíró 48
mozgókép 35
MR 36
multifokális lencse 21
Muybridge, Eadweard 33
műhold 39
müon 84, 133
müonbomlás 134
N
nagy felbontású tv 57
nagyítás 24
nagyítólencse 23
nanocső 89
nanogömb 87
nanométer 9
nanoréteg 87
nanotechnológia 45, 87
napelem 76
napfolt 155
napkutató szonda 179
naprendszer 108
napszél 122
naptevékenység 153
negatív béta-sugárzás 93
nemeuklideszi geometria 127
neurális hálózat 64
neuron 64
neutrínó 84
neutroncsillag 123
Newton-rendszerű távcső 24

nukleáris kölcsönhatás 84
nukleonok 103
NY
nyelő elektróda 51
O, Ó
objektív 24
okostelefon 60
oksági elv 119
okulár 24
optikai kábel 56
optikai távcső 113
órajel 53
oszcillátor 53
Ö, Ő
önindukciós együttható 54
ősköd 167
ősrobbanás 13, 126
összetett fény 27
P
pánspermia elmélet 139
parabolaantenna 115
parszek 108
Pauli-elv 86
pendrive 52
periódusidő 9
PET-CT 97
pixel 57
placebohatás 147
Planck, Max 77
Planck-állandó 77
planetazimál (bolygókezdemény) 167
polarizáció 34
polarizációs szemüveg 34
polarizált fény 34
polaroid fényképezőgép 77
polárszűrő 34
pontszerű fényforrás 14
pozitív béta-sugárzás 94
pozitron 84
pozitron emissziós tomográfia 97
precesszió 159

prizma 27, 113
progresszív lencse 21
proton 37
protuberancia 152
R
radar 39
rádióablak 115
radioaktív izotóp 93
radioaktív sugárzás 82
rádióhullám 12
rádiósugárzás 13
rádiótávcső 115
rádiótelefon 60
receptorok 27
relativitás 118
relé 51
rendszám 92
Rényi Alfréd 63
retina 16
rezgőkör 53
robotok 45
röntgen 36
Röntgen, Wilhelm Conrad 37
röntgensugarak 12
rövidhullám 48
rövidlátás 20
Rutherford, Ernest 83
S
sarki fény 154
sávszélesség 60
SETI program 138
sievert, sv 100
síktükör 18
skálafüggetlen hálózat 63
sötét anyag 131
sötét energia 131
speciális
relativitáselmélet 120
spirálgalaxis 123
spotlámpa 25
SSD 52
standard modell 84
STM 88
sugárterápia 96
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sugárterhelés 100
sugárveszély 100
SZ
szabályos visszaverődés 17
szabálytalan galaxis 155
számítógépes röntgentomográfia 97
Szaturnusz gyűrűrendszere 166
szemlencse 14
szén nanocső 89
szenzor 61
sziklamag 164
színkép 68
színszűrős szemüveg 34
szivárvány 31
szívritmus-szabályozó 45
szonda 130
szögnagyítás 26
szupernóva-robbanás 123
T
tárgylencse 24
távcsövek 24

távirányító 39
távollátás 20
tekercs 53
terjedési sebesség 8
térlátás 33
terminátorvonal 171
tér tágulása 128
Thomson, Joseph John 82
tömegszám 92
tömegvonzás 141
törésmutató 20
tranzisztor 51
tükör 17
tükröződés 34
U
UHD 59
ultrarövidhullám 49
ultraibolya sugárzás 12
univerzum keletkezése 127
Ü, Ű
űrállomás 142
űrséta 182

űrszemét 181
űrszonda 44
űrtávcső 112
űrturizmus 183
űrugrás 176
üstökös 157
V
vákuum 9
valódi kép 18
varilux lencse 21
Vénusz fázisai 158
visszaverődés 17
vöröseltolódás 126
vörös óriás 122
W
webszerver 63
wifi 48
X
X-sugárzás 37
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1. Árnyékszínház
(„A fény természete. Hogyan látunk” fejezethez)
– Az árnyékszínházakkal kapcsolatos ismeretek összegyűjtése és rendezése.
		 Milyen árnyékszínházak működnek a világon, ott milyen műszaki megoldásokat használnak. Az árnyék kialakulásának fizikai magyarázata. Az elkészítendő saját színház megtervezése, figyelembe véve a helyi lehetőségeket.
– A saját terv megépítése, kipróbálása, módosítása a tapasztalatok alapján. Rövid előadás létrehozása.

2. Milyen gyorsan merül?
(„Kommunikáció” fejezethez)
A feladat annak kísérleti vizsgálata, hogy a használati körülmények milyen módon befolyásolják a mobiltelefon töltöttségét, mikor merül a leggyorsabban.
– Milyen mennyiséggel lehetne jellemezni azt, hogy a telefon milyen gyorsan veszíti el töltöttségét? Ilyen lehet a
lemerülés sebessége, ami úgy kapható, hogy a százalékos töltöttség változását elosztjuk az eltelt idővel. Ha a zenehallgatás 1 óráig tartott és a telefon töltöttsége 75%-ról 70%-ra csökkent akkor a lemerülés sebessége 5%/h.
– A telefon használatának jellegzetes módjai mellett a lemerülés sebességének (vagy más, alkalmas paraméternek)
mérése. Az eredmények ábrázolása a nagyságokat kifejező diagramon. Javasolt, megvizsgálandó tevékenységek:
hosszú telefonálás, zenehallgatás zárt képernyővel, fényképnézegetés, videólejátszás, internethasználat, YouTubevideó nézése.
– Változnak-e a mért adatok a felhasználás helyétől függően? Városközpontban, a város szélén, hegyekben?
– Az eredményeket és kísérleti körülményeket bemutató prezentáció készítése, a lehetséges okok elemzése.

3. Elképzelt találkozások
(„Miből van a világ?” fejezethez)
A feltevés szerint Démokritosz, Thomson, Rutherford és Bohr találkoznak. Arról vitatkoznak, hogy miből áll a világ.
A feladat rövid drámai párbeszéd megírása, ami során kifejtik nézeteiket és ütköztetik érveiket. A párbeszédet hangjáték formájában elő kell adni.
Forrás: A tankönyv megfelelő fejezete (22. lecke), a szereplők életrajza, ismeretterjesztő könyvek.

4. Kísérletek lézerrel – bemutató létrehozása
(„Miből van a világ?, A fény természete. Hogyan látunk?” fejezethez)
– Anyaggyűjtés, elméleti kutatás, az eredmények közlése kiselőadások formájában
		 A lézerfény tulajdonságai, jellemző fizikai mennyiségek; a lézerek típusai, lézerfény létrehozásának módja, milyen
lézerek kaphatóak az interneten, a lézerek gyakorlati alkalmazásai.
– A lézerrel végezhető kísérletek áttekintése tanári segítséggel.
		 A lézer szóródásának megfigyelése, a lézer visszaverődése, áthaladása plexin, üvegen. A fluoreszkáló táblák, jelzések
és a kék lézer. Lézerinterferencia résen, madártollon, megfelelően választott szöveten, a lézerfény elhajlása hajszálon. Lézerszínházak.
		 Forrás: YouTube: sick science, see physics
– Lézertollak beszerzése. A saját kísérletek eltervezése a környezetben található anyagok felhasználásával. Nagyobb
városokban érdemes felkeresni a kreatívhobbi-boltokat.
– Kísérletezés, bemutató, intézménylátogatás, hologramok megtekintése. A kísérletek videóra rögzítése, közzététele
az interneten.
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5. Illuzória – optikai illúziók
(„A fény természete. Hogyan látunk?” fejezethez)
– Ismeretek gyűjtése az ismertebb optikai illúziókról.
		 A gyors egymásutánban vetített képeket mozgónak látjuk. Ha a két szemünk megfelelően létrehozott kissé eltérő
képet lát, térben látjuk a kérdéses tárgyat. A méret- és színérzékelésünk könnyen becsapható. Ugyanazt a képet
láthatjuk nyúlnak vagy kacsának.
– Az illúziókat bemutató prezentációk megtekintése, majd az érzékcsalódások demonstrálása.
		 Animáció készítése megfelelő, rendelkezésre álló számítógépes programmal, vagy akár egy vastag könyv lapjainak
sarkára rajzolt mozgásfázisok segítségével.
		 Lassított felvétel készítése mobiltelefonnal, a jelenség magyarázata.
		 Egy nem túl gyors jelenségről készült videó tanulmányozása, kikockázása megfelelő programmal.

6 . Saját távcső építése
(„A fény természete. Hogyan látunk?, A csillagok világa” fejezethez)
– A távcső építésével kapcsolatos anyaggyűjtés.
		 Távcsövek típusai, a földi és csillagászati távcső. A távcsövek jellemző adatai: fénygyűjtő képesség, nagyítás, felbontás. Milyen alkatrészeket kell beszerezni és hogyan kell azokat elrendezni? A nagyítás és a felbontás meghatározása
számítással.
– A távcső megépítése, kipróbálása. A lencsehibákból eredő torzítás megfigyelése. Szükség van-e állványra?
		 Egyszerűbb a lencsés távcső (refraktor) elkészítése, a Kepler-féle távcsőhöz egy nagy fókusztávolságú és egy jóval
kisebb fókusztávolságú domború lencsét kell beszerezni. Alkalmas lencséket találhatunk régi optikai eszközökben,
optikai játékokban, rendelhetők az internetről is.
		 Irodalom: Kulin György: A távcső világa

7. A világegyetem vagy egy része (egy átlagos spirálgalaxis,
Naprendszer) célszerűen lekicsinyített modelljének elkészítése
(„A csillagok világa, A naprendszer fizikai viszonyai” fejezethez)
– Anyaggyűjtés a világegyetem méreteiről, a modell méreteinek kiszámítása. Ha a világegyetem átmérője megegyezne a Záhony–Szombathely-távolsággal, akkor milyen méretei lennének a mi csillagvárosunknak? Milyen arányú kicsinyítés esetén lenne egy átlagos galaxis éppen csak látható?
		 Forrás: http://scaleofuniverse.com/
– A modell fizikai megvalósítása.
		 A felhasználható anyagok és technológiák számbavétele, beszerzése. A modell megépítése, értékelése.

8. Egy elképzelt jövő
(„Az űrkutatás hatása mindennapjainkra” fejezethez)
– A feladat egy tudományos fantasztikus film megtekintése. A fantasztikus elemek kigyűjtése a filmből. Hogyan kommunikálnak a szereplők, milyen közlekedési eszközöket használnak, milyenek a használati tárgyaik, a bútorok, az
épületek? Milyen fegyvereket alkalmaznak, ha van ilyen a filmben.
– A filmben látottakhoz közeli mai eszközök megkeresése, összehasonlítása a jövőbeli eszközzel. Közös gondolkodás,
vita arról, hogy a filmbeli jövőkép megfelel-e mai fizikatudásunknak.
– Jóslat készítése arról, hogyan változik meg néhány gyakran használt eszköz a közeli és távolabbi jövőben. Milyenek
lesznek az autók 50 év múlva, mit tudnak majd a mobiltelefonok 20 év múlva? A megalkotott eszköz bemutatása
prezentáció vagy valódi modell segítségével.
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