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3.16
A Világegyetem
Ha éjjel felnézünk az égre, különösen, ha környezetünkben nincsenek világítótestek, fények, akkor 
a Hold mellett milliárdnyi fényes pontot látunk szabad szemmel, csillagászati távcsővel ennek több-
szörösét is. 

A csillagok

A Napról az előző leckében már olvastál. A világegyetemben milliárdszor milliárdnyi ilyen égitest van. 
A csillagok saját fényét a belsejükben végbemenő atommagegyesülések – fúzió – folyamata 
okozza. 

Hogyan jöhet létre csillag?
A csillagok, mint a Napunk, hatalmas por- és gázfelhők gravitációs összehúzódásával alakulhatnak ki.  
Ha az eredeti felhő elég nagy, vagyis elegendő anyag van benne, akkor az összehúzódás alatt a hő-
mérséklete olyan nagy értéket érhet el, amely elegendő a magfúzió beindítására. (Ugye emlékszel 
arra, hogy ha a gázt összenyomjuk, akkor a hőmérséklete növekszik.) Amíg a magfúzióból származó 
nagy nyomás és a gravitációs összehúzódás egyensúlyt tart, 
addig a csillag állapota stabil. 

A csillagfejlődés jellemző esetei
A Nap tömegéhez hasonló tömegű csillagok esetén a benne 
levő hidro gén héliummá alakul. 
Ilyen fúziós folyamatban: 1H + 1H → 2H 
 1H + 2H → 3He
 3He + 3He → 4He + 1H 
A csillag további sorsa is alapvetően a tömegétől függ. Ha a fú-
zió  val keletkezett anyag aránya az azt létrehozó anyaghoz viszo-
nyít va egy bizonyos mértéket elér, akkor a fúzió leáll és ezért a 
csillag anyagának gravitációja – mivel vonzó hatása erősebb lesz 
a fú zióból adódó tágító hatásnál – összehúzza a csillagot.
Ha a térfogatcsökkenés méretéke és gyorsasága – ez nyilván az anyagmennyiségtől függ – olyan, hogy 
a csillag növekvő hőmérséklete eléri a következő atommag-egyesüléshez szükséges értéket, akkor ez 
beindul, ha nem, akkor a fúziós folyamat leáll.

A 3.3 fejezetben levő – egy nukleonra jutó kötési energia – grafikonból állapítsd meg, hogy 
melyik az a legutolsó anyag, ameddig a folyamat tarthat! Válaszodat indokold meg!

A csillag tömegétől függ az is, hogy az utolsó fúziós folyamat után mi lesz vele. A kihűlő csillag össze-
zsugorodik. Az összeomlás sebessége a gra vi tációtól – a csillag tömegétől függ. Ha ez nem túl gyors, 
akkor a csillag lassan kihűl és úgynevezett fehér törpe lesz, és ebben az állapotában megmarad. 
Nagy tömegű csillag esetén az összezsugorodás olyan gyors, és olyan mértékű, hogy ennek során  
a csillagban az elektronok és a protonok neutronná alakulnak. Ez a neutroncsillag. Megfigyelheted, 
hogy ez éppen a radioaktivitásnál leírt egyik folyamat (béta-bomlás) fordítottja.
Adott esetben a csillag külső gázrétege a zsugorodás közben nem válik a neut ron csillag részévé, hanem 
a már kialakult hatalmas sűrűségű anyagról visszapattan. A folyamat robbanásszerűen megy végbe. 
Ez a szupernova-robbanás, amely hir telen megjelenő nagy fényességű fénypontként látszik a Földről 
nézve. Itt ala kulnak ki a vasnál nagyobb rendszámú anyagok.
Amennyiben a csillag tömege szupernagy, akkor olyan kis méretűre zuhan össze, hogy a kis méretből 
és a hatalmas tömegből adódó gravitáció erőssége nem engedi, hogy a fény elhagyja. Ezért ezt az 
égitestet fekete lyuknak nevezzük.
A csillagfejlődésből látható, hogy az az oxigén, amit belélegzel, már egyszer lehetett egy csillag 
belsejében. Azok az atomok, amelynek segítségével ezt a szöveget olvasod és megérted, szintén.

Hertzsprung–Russeldiagram

2.24

SZAKI_TERM__158_175_nyomdai_07_22.indd   160 2014.07.24.   11:05



Én és az iskola
Természetismeret

161160

Kibontakozás

Távolságok, csoportosulások

A Napból a fény a Földre 8 perc alatt ér el. Ezért mondhatjuk, hogy a Föld-Nap távolság 8 fényperc.  
A Földhöz legközelebbi csillag a Proxima Centauri, távolsága 4,22 fényév. Azaz onnan 4,22 év alatt ér el 
a fény hozzánk, vagyis a Földtől 2 177 280-szor messzebb van, mint a Nap. 
Az eddig tárgyalt égitestek, csillagok, bolygók, ködök, egyéb anyagok hatalmas méretű csopor to su-
lásokat alkothatnak. Az, amelyikben Naprendszerünk van, a Tej-
útrendszer nevet viselő galaxis.
A Tejútrendszer középpontjától naprendszerünk 26  000 fény-
évre van. A Tejútrendszer átmérője hozzávetőleg 100 000 fény-
év. A világegyetemben természetesen nem csak a mi galaxi-
sunk létezik. Egy-egy galaxisban több százmillió csillag lehet. 
Kisebbek, na gyob bak. A legközelebbi galaxis neve: Andromé-
da, távolsága: 2,5 millió fényév. Vagyis, amit most látunk, az 
a 2,5 mil lió évvel ezelőtt indult fény. Érdemes egy pillanatra 
megállni és elmélázni azon, hogy akkor az, amit látunk, az 

most van, vagy 2,5 millió évvel 
ez előtti időbe látunk vissza. A mi  
mos tunk az ottani 2,5 millió évvel ez-
előtti történés. Hm?
Az eddigi ismert legtávolabbi galaxis 
13,3 milliárd fényévre van tőlünk. Amit 
észlelünk, az olyan esemény, ami az 
ember megjelenése előtt, sőt a Föld ki-
alakulása, sőt a Naprendszer kialaku- 
lá sa előtt több milliárd évvel történt.

Big Bang

Méréseink szerint a világegyetem napjainkban tágul. Ez a tágulás olyan, hogy minden galaxis minden 
galaxistól távolodik. A világegyetem tágul.
Hogyan lehetséges ez? A luftballon felfújása közben annak minden pontja távolodik minden pontjától. 
Ugyanez történik, csak nem egy felületen két dimenzióban, hanem a térben.
Az emberiség egyik legkülönösebb  gondolatsora az, hogy ha tágul a világegyetem, mégpedig 
gyorsulva tágul – ami Nobel-díjat érő eredmény –, akkor meddig tágul? Lassul, és megáll-e a tágulás 
valamikor és úgy marad egyensúlyban a tágulást okozó hatás és a gravitáció együttes hatására, vagy 
újra összezsugorodik a gravitáció hatására? Ha igen, akkor a folyamat megismétlődik-e, vagy nem? Mi 
az oka a tágulásnak? (Esetleg egy nagy robbanás – ősrobbanás – és ha igen , akkor mi és miért kezdett 
tágulni?) Milyen volt és miből állt, amikor legkisebb volt? A legmeglepőbb pedig az, hogy ezekre a 
kérdésekre itt a Földön a legparányibb részecskék vizsgálatával kereshetjük a fizikai választ.

A Galaktika

Galaxisok ütközéseAndroméda, a legközelebbi galaxis

Tejút
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