
F�uggel�ek

Ebben a szövegtől elkülöńıtett részben azokat a számı́tási eljárásokat
mutatjuk be, amelyekre a könyvben utalás található, és amelyeknek ese-
tenként csak a végeredményét közöltük.

Az ismeretterjesztés keretében általában úgy véljük, hogy egy népszerű
st́ılusban ı́rt könyvben feleslegesen terhelné az olvasó figyelmét, ha ar-
ra kényszerülne, hogy megbarátkozzék azokkal a képletekkel és számı́tási
eljárásokkal, amelyek az ott közölt eredményekhez vezettek. Épp ezért
elegendőnek tartjuk, ha a könyvben főként utalásokra szoŕıtkozunk. De
bizonyára vannak sokan, akiket érdekel, hogyan jutottunk a sokszor
elképesztő számadatokhoz. Az ő érdeklődésüket ḱıvánja kieléǵıteni a
Függelék.

1. A Nap sug�arz�o energi�aj�anak a F�oldre jut�o h�anyada

A Nap sugárzási teljeśıtménye az elektromágneses sugárzások teljes
(rádió, infravörös, látható fény, ultraibolya, röntgen és gamma) tar-
tományában:

3,86 · 1026 watt = 3,86 · 1023 kW

Ez másodpercenként annyi energiát jelent, ami kb. milliószorosa az embe-
riség éves energiafelhasználásának!

A Föld távolsága a Naptól 149,6 millió km = 1,496 · 1011 m. Jól
használható adathoz jutunk, ha kiszámı́tjuk, hogy hány négyzetméter a
Nap köré vont gömb felsźıne, amelynek sugara a Nap–Föld távolság. A
149,6 millió km sugarú gömb felsźıne 2,81 · 1023 m2. Ha tehát meg akarjuk
tudni, hogy a Föld keresztmetszetének minden négyzetméterére mennyi
napenergia jut, csupán egy osztást kell elvégeznünk:

3,86 · 1026

2,81 · 1023
= 1374

W
m2

Ha ezek után azt akarjuk megtudni, hogy mennyi napenergiát kap
az egész Föld, nyilvánvaló, hogy helytelen lenne a Föld 510 millió
négyzetkilométeres felsźınével számolni. A Nap ugyanis a földgömbnek felét
viláǵıtja meg és a félgömb felületre is annyi napenergia jut, amennyit a
Föld keresztmetszete határoz meg. A Föld adatai alapján a szilárd Föld
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keresztmetszete 1,27 ·1014 m2. Osszuk el a Föld keresztmetszetének értékét
a Nap köré vont 149,6 millió km sugarú gömb felsźınével:

1,27 · 1014

2,81 · 1023
= 4,52 · 10−10.

Ekkora hányadát kapja a Föld a Nap összes kisugárzott energiájának.
Ez az adat azonban egy kis kiigaźıtásra szorul. A Földet légkör övezi.
A Nap különböző hullámhosszúságú sugárzásának tekintélyes részét el-
nyeli a légkör. A légkör által elnyelt energia is hozzájárul a Föld ener-
giagazdálkodásához. A légkör kissé nagyobb kiterjedésű, mint a szilárd
Föld, ezért az előző osztás eredményét kissé felfelé kereḱıthetjük. Eszerint
a Földre jutó napenergia a Nap teljes sugárzó energiájának öt t́ızmilliárdod
része.

A légkör és a felsźın persze vissza is veri a napsugárzás egy részét.
A bolygók átlagos fényvisszaverő képességét az albedo jellemzi. Az al-
bedo azt adja meg, hogy a bolygó a ráeső napfénynek hányad részét
veri vissza. A Föld albedoja 0,39 vagyis a Föld a ráeső napfénynek 39
százalékát veri vissza, s csak 61 százalékot nyel el. Nyilvánvaló, hogy más
és más a Föld visszaverő- és elnyelőképessége az elektromágneses sugárzás
különböző hullámhosszain. Ennek alapján a Föld által a Nap sugárzásából
,,felhasznált” teljeśıtmény kb. 1017 W. Tehát a Föld egy negyedóra alatt
annyi energiát kap a Naptól, amennyi az egész emberiség egy évi energia-
felhasználása.

2. A Nap-eredet}u anyag mennyis�ege

A Napból a mérések és a becslések alapján minden másodpercben
egymillió tonna = 109 kg anyag áramlik ki, legnagyobbrészt elektronok
és protonok formájában. Ezt nevezzük napszélnek. Minthogy egy évben
3,16 · 107 másodperc van és a Föld kora 4,6 milliárd év, a Nap által kido-
bott atomos anyag mennyisége a Föld 4,6 milliárd éves múltja során (nem
számolva azzal, hogy a Nap életének korábbi időszakaiban esetleg több
atomos anyagot dobott ki): 109 · 3,16 · 107 · 4,6 · 109 = 1,45 · 1026 kg. Az 1.
függelékben kiszámolt felületarányt figyelembevéve ennek öt t́ızmilliárdod
része jutott a Földnek, azaz:

5 · 10−10 · 1,45 · 1026 = 7,25 · 1016 kg

Minthogy egy kilogrammban 6 · 1026 protontömeg van, a Föld kialakulása
óta bolygónk 7,25·1016 ·6·1026 = 4,35·1043 protontömegnyi anyagot kapott
a Naptól.

Ez a napszél formájában érkező anyag nem hatolt le a Föld belsejébe. El-
keveredett, kölcsönhatásba került a Föld tömegének körülbelül ezredrészét
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kitevő bioszféra (termőtalaj, v́ız, levegő) anyagával. Minthogy a Föld
tömege 6 · 1024 kg, ennek ezredrésze 6 · 1024 g, azt kapjuk, hogy az élet
körforgásában résztvevő anyag minden grammjára:

4,35 · 1043

6 · 1024
7,25 · 1018

Nap-eredetű proton jut. A Napból érkezett, jóval kisebb tömegű elekt-
ronokat is tekintve nem túlzás ha azt mondjuk, hogy a Föld tömegének
ezredrészét kitevő bioszférának — és ı́gy minden élő szervezetnek is —
minden egyes grammjában t́ıztrillió Nap-eredetű elemi rész található.

3. A meteorokb�ol sz�armaz�o anyag mennyis�ege

A Földre érkező meteoritikus anyag napi mennyisége a mérések és a
becslések alapján 5000 tonna. A napszéllel érkező anyag mennyisége az
egész Földre másodpercenként 0,5 kg, a napi érték 43 tonna, felkereḱıtve
50 t. A meteoritikus eredetű anyag ennek százszorosa.

Az egyszerűség kedvéért itt is tekintsünk el attól, hogy a meteor-
tevékenység a földtörténet korábbi időszakában jelentősebb lehetett. A
meteoritikus anyag is eloszlik a levegőben, v́ızben és a termőtalajban, de
mivel mennyisége a Nap eredetű atomos anyagnak a százszorosa, azt az
eredményt kapjuk, hogy a Föld bioszféráját alkotó termőtalaj, v́ız és le-
vegő — és ı́gy minden élő szervezet — minden grammjára 1021 azaz ezer
trillió meteoritikus eredető atomi részecske jut. Ez pedig ugye az 1-es után
21 nullával ı́randó, elképzelhetetlenül nagy szám.

Indokolt itt még megjegyezni, hogy nálunk a milliárdot az egyes után
9 nullával ı́rjuk (109). Az angol nyelvű irodalom ezt a számot billiónak
mondja, nálunk a billió = 1012 és nem 109.

4. Az �el}ovil�ag k�oz�os anyaga

Itt azt ḱıvánjuk igazolni, hogy egy ma élő ember testének atomjai között
elég nagy számban lehetnek olyan atomok, amelyek valaha élt más emberek
testének részei voltak.

Figyelembe véve a tüdőnkön átáramló levegőt, az elfogyasztott v́ızet és
élelemet, egy ember testén naponta mintegy 10 kg anyag áramlik át. Ez
60 életév alatt kb. 200 000 kg-ot jelent. Protonszámra átszámı́tva 2 · 105 ·
6 ·1026 = 1,2 ·1032 protontömeg áramlott át egy hatvan éves ember testén.

Ha ezt egyenletesen osztanánk el a bioszféra tömegében, akkor

1,2 · 1032 proton
6 · 1021 kg

= 2 · 1010 proton
kg

az eredmény.
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Vagyis a bioszférát alkotó talaj, v́ız és levegő minden grammjára húszmillió
protontömegnyi olyan anyag esik, ami egy 60 éves ember testén élete fo-
lyamán átáramlott. Így válik bizonýıtottá, vagy legalábbis valósźınűvé,
hogy testem minden grammjában hordozom megannyi előttem élt ember
— sőt nemcsak ember, hanem sok más élőlény — testén átáramlott anya-
got.

5. A semleges hidrog�en 21,2 cm-es r�adi�osug�arz�asa

A hidrogénatom egy pozit́ıv töltésű protonból és egy negat́ıv töltésű
elektronból áll. Mindkettőnek forgási impulzusa (spinje) van. Ezek le-
hetnek egyirányúak vagy ellentétesek. Az egyirányú állapot energiája a
magasabb, ez külső energia felvétele árán jöhet létre. Amikor az elekt-
ron spinje a protonéval egyező irányból ellentétesbe fordul át, az atom a
gerjesztésekor felvett energiát 21,2 cm-es hullámhosszúságú rádiósugárzás
formájában bocsátja ki. Ez a Világegyetemben észlelt leggyakoribb
sugárzás. Feltételezhető, hogy ha egy távoli bolygó lakói legalább annyira
ismerik a Kozmoszt, mint mi, akkor bennük is felötlik, hogy a kozmikus
civilizációk ezen a hullámhosszon érintkezzenek egymással. De mert éppen
itt a legerősebb a kozmikus háttérzaj, célszerű ennek a hullámhossznak a
felét vagy kétszeresét, tehát a 10,6 cm-es, vagy a 42,4 cm-es tartományt
használni.

6. A Doppler-jelens�eg

Mindennapi tapasztalat, hogy a mellettünk elrobogó motorkerékpár,
autó, vagy vonat kürtjének hangja hirtelen mélyebbé válik. A hang-
tanból ismeretes, hogy ha a hangforrás tőlünk távolodik, a hangnak egyre
hosszabb utat kell megtenni, ezért csökken az észlelt hang rezgésszáma.
Ugyancsak mindennapi gyakorlat, hogy a közlekedésrendészeti radarok a
közelükben elhaladó autókra rádióhullámokat iránýıtanak és az autóról
visszaverődött sugárzás hullámhosszának megváltozása elárulja, hogy
fennforog-e a gyorshajtás büntetendő esete. A fény is rezgés, a távolodó
fényforrás hullámhossza megnő, eltolódik a vörös felé.

Egy keringő bolygó időnként távolodik, máskor közeledik hozzánk.
Távolodáskor az általa kibocsátott hullámhosszakat nagyobbnak, közele-
déskor kisebbnek mérjük. Ha azt észleljük, hogy egy fénysugár λ
hullámhossza ∆λ-val eltolódik a vörös felé, akkor a klasszikus Doppler-
képlet szerint:

∆λ

λ
=

v

c
.

Vagyis a ∆λ hullámhosszváltozás úgy aránylik az eredeti hullámhosszhoz,
mint a fényforrás hozánk viszonýıtott sebessége a fény sebességéhez. Ha
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tehát az 500 nm-es hullámhosszat 501 nm-nek mérjük, az eltolódás 1 lesz,
és a képlet szerint a fényforrás távolodási sebessége a fénysebesség 1/500-ad
része, azaz 600 km/s.

A képlet szerint ha a hullámhossz-eltolódás annyi lenne, mint a mért
hullámhossz, az következne, hogy a v = c, vagyis a távolodási se-
besség elérné a fény sebességét. Extragalaxisoknál előfordul, hogy a mért
hullámhosszváltozás a hullámhossz többszöröse, ami azt jelentené, hogy
a távolodás sebessége többszörösen meghaladja a fény sebességét. Mint-
hogy tudjuk, a fénysebesség megközeĺıthető ugyan, de nem érhető el, nagy
sebességek esetében a relativisztikus képlettel kell számolnunk:

∆λ

λ
= z =

√
c + v

c − v
− 1.

A képletből a távolodási sebesség

v = c · (z + 1)2 − 1
(z + 1)2 + 1

.

Ha tehát z = 3, akkor

v =
15
17

· c.

Észleltek már olyan kvazárt, amelyre z = 4,73, amiből a sebesség a
fénysebesség 94%-a, azaz 282 300 km/s.

Akármilyen nagy legyen is z , vagyis ∆λ/λ, a v értéke soha nem érheti
el a fény sebességét.

A nagy sebességgel távolodó extragalaxisok, kvazárok sźınképében
annyira megnőhetnek a hullámhosszak, hogy a különben láthatatlan ult-
raibolya vonalak a fény látható tartományába tolódnak.

A Hubble-képlet szerint a távolodási sebességből kiszámolható a galaxis
vagy kvazár távolsága.

v = H · r.

A H állandó ma leginkább elfogadott értéke 50 km/s megaparsecenként,
azaz az extragalaxisok sebessége 3,26 millió fényévenként nő 50 km/s-
mal. A H értéke az elmúlt évtizedek során a megfigyelések alapján so-
kat változott. Kezdetben 100-nál is több volt, sokáig a 100-as értékkel
számoltunk, manapság H = 50 az elfogadott érték, ami persze lehet, hogy
még nem végleges.

A Doppler-képlet nem csak a kozmológiai távolságok mérésére használ-
ható. Ha egy csillag távolodik tőlünk, fényében egy kiválasztott elem
sźınképvonalai a vörös felé tolódnak el. Ha egy csillag forog a tengelye
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körül, a tengelyforgás miatt egyik fele közeledik hozzánk, másik fele pe-
dig távolodik tőlünk. Emiatt a csillag sźınképében az eltolódás egyszer-
re lép fel a vörös és az ibolya felé, azaz a sźınképvonalak kiszélesednek.
A tengelyforgás sebességét a kiszélesedés jellegéből és mértékéből lehet
megállaṕıtani. Elvileg tehát egy csillag közeledési–távolodási, valamint ten-
gelyforgási sebességének számı́tásához ugyanazt a Doppler-képletet lehet
használni. Az átlagos csillagok esetében azonban a tengelyforgásuk se-
bessége nagyságrendekkel kisebb, mint a mozgási sebesség. A Nap ten-
gelyforgási sebessége csupán 2 km/s, ezért nehéz lenne ezen a módon meg-
határozni. Sokkal jobb lehetőséget ḱınáln ehhez a napfelsźıni jelenségek,
például a napfoltok látszólagos elmozdulása.

7. A kozmikus nyelv alapgondolata

Ha valahonnan a Világegyetemből rádió-, vagy lézerüzenetet kapnánk,
az már önmagában is annak bizonýıtéka lenne, hogy küldői fejlett
technikával rendelkeznek. Arra azonban nem számı́thatunk, hogy testi
feléṕıtésükben, információs rendszerükben, a tagolt beszédben hozzánk
hasonlók. Nyilvánvaló, hogy egyik földi nyelvet sem értenék meg. Abban
viszont bizonyára hasonĺıtanak hozzánk, hogy ők is ismerik a természet
egyetemes törvényeit, tudnak bánni a mennyiségekkel, és rendelkeznek
logikai készséggel. Ha például a Morse-jelekhez hasonlóan csupán rövid
(o) és hosszú (-) jeleket sugároznánk, megkezdhetnénk a kozmikus nyelv
ábécéjének fogalmait átadni. Kezdhetnénk például ı́gy:

oAoBoo
oAooBooo
ooAooBoooo
oooAooBooooo

Ahol A és B állandóan ismétlődő, Morse-jelekből álló jelcsoportok. Minden
értelmes lény hamarosan felismerné, hogy az A jelcsoport jelentése: ,,plusz”,
,,meg”, ,,hozzáadva”, ,,megnövelve”, a B pedig: ,,annyi mint”, ,,egyenlő”.
A következő jeladás lehetne:

oooCooBo
oooCoBooo
oooooCooBooo

Itt sem nehéz rájönni, hogy az új C jelcsoport a kivonás jele. Ha pedig ez
következne:

oooDoo
ooooDooo
oooooDooo

a D jelentése: ,,nagyobb”. Ha pedig ilyeneket közölnénk:
oooHoo
ooHoooo
oooHooooo
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a H jelentése ,,nem egyenlő”, ,,téves”, ,,hamis”, ,,nem igaz”.
A számtani műveletekkel még nagyon sok fogalmat közölhetünk. Ha a

műveletekben több személyt is szerepeltetünk, a feltett kérdéseinkre ka-
pott válaszok alapján: ,,igen jó”, ,,tökéletes”, ,,megb́ızható”, ,,bizonyta-
lan”, ,,helytelen” és még egy sereg más fogalmat, emberi magatartást is
kifejezhetünk egyszerű matematikai műveletek seǵıtségével.

Jelsorozatokkal képeket is lehetne közvet́ıteni. Lehetne például A ilyen
jelcsoport: -o-ooo-o-, ami önmagában nem sokat mond. De mert 9 jelből
áll és a 9 négyzetszám, a jelsorozatot ki lehet teŕıteni 3 sorra és 3 oszlopra:

-o-
ooo
-o-

ami már képi formában az összeadás jele. B pedig lehetne egy 16-os jelcso-
port ----oooooooo----, és ez kiteŕıtve:

----
oooo
oooo
----

az egyenlőség jele.
De fantáziáljunk tovább: o---o-o---o-o---o-o-o--o---o--o-o---o-

--ooooo---o---o-o--o---o---o--o---o-o---o---o--.
Teŕıtsük a jelcsoportot téglalappá:

o---o-o---o-o---o
-o-o--o---o--o-o-
--o---ooooo---o--
-o-o--o---o---o--
o---o-o---o---o--

Ezekben az X , H és Y betűkre ismerhetünk.
Ha kevés jelet használunk az ábrák durva rajzolatúak lesznek. De gon-

doljunk a szőnyegmintákra, a gobelinre, a tv-képernyőre, ahol az ábrák fi-
nom rajzolatai tökéletesen jelennek meg. Minél több jelet használunk tehát,
annál tökéletesebb ábrákat közvet́ıthetünk.

Freudenthal professzor ilyen alapon éṕıtette fel a kozmikus nyelvet.
Ha egyszer üzenetváltásra kerül sor, nagyon reméljük, hogy ezen a nyelven
megértjük egymást, különösen, ha a nálunk fejlettebb lények seǵıtenek is
ebben nekünk.

A Jupiter mellett elhaladt és több mint harmincezer év múlva a Nap-
rendszert is elhagyó űrszondában elhelyezett aranyozott alumı́niumlemezen
is kozmikus nyelven üzentünk azoknak, akik egyszer, talán millió évek
múlva ráakadnak az űrszondára. Azt is rárajzolták, hogy milyen a földi
férfi és nő. Testméretük megértéséhez mellérajzolták az űrszonda profilját.
Ebből megérthető az űrszonda és az emberi testméret aránya.
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8. A csillagk�ozi }urutaz�as energiaig�enye

Legyen a felgyorśıtandó űrhajó m tömege 10 000 tonna, 104 t = 107 kg,
az elérendő sebesség v = 200 000 km/s = 2 · 108 m/s. A szükséges energia:

E =
m · v2

2
=

107 · 4 · 1016

2
= 2 · 1023 J.

Az emberi társadalom jelenlegi energiaigénye kb. 1020 J/év, a kapott érték
tehát a jelenlegi szinten 2000 év energiaszükségletével egyenlő.

A ḱıvánt 200 000 km/s a c fénysebesség kétharmada. Ha pontosabbak
akarunk lenni, itt már a mozgási energia relativisztikus képletével kell
számolnunk.

Erel = (m − m0)c2

Itt m jelenti a megnövekedett tömeget. m0 az induló, t́ızezer tonnás tömeg.
A sebesség növekedése során a tömeg is növekszik:

m =
m0√
1 − v2

c2

.

A számı́tást nem részletezve

m = 1,34m0.

A tömegnövekedés tehát 0,34 m0, vagyis 3,4 · 106 kg, E = 3,1 · 1023 J.

9. Egy 200 000 tonn�as rak�eta tol�oereje

A rakétatechnika ismert képlete a tolóerőre:

P =
dm

dt · v

ahol P a tolóerő, dm a dt idő alatt kiáramló hajtóanyag, v pedig
a kiáramlási sebesség a fúvókákon. Ha a felemelendő teher tömege
200 000 t = 2 ·108 kg, ennek súlya kereḱıtve 2 ·109 N. Ahhoz, hogy a rakéta
felemelkedjék a tolóerőnek meg kell haladnia a rakétatest súlyát. Legyen a
tolóerő a súly másfélszerese, a kiáramlási sebesség pedig 3000 m/s.

P = 3 · 109 N =
dm

dt
· 3 · 103 m

s
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Ebből dm/dt, vagyis a másodpercenként kiáramoltatott tömeg az indulás
első szakaszában 106 kg vagyis egymillió kg.

Ezek után a mérnökök és technikusok feladata megtervezni egy olyan
hajtóművet — megfelelő szivattyúkkal, égéstérrel, kipufogókkal —, amely
másodpercenként egymillió kg, azaz ezer tonna üzemanyagot éget el...

10. H}om�ers�eklet �es h}oenergia

A mindennapi életben az önkényesen választott Celsius-féle hőmérsékleti
skálát használjuk. Igen helytelenül ı́télnénk, ha azt mondanánk, hogy a
20 ◦C-os hőmérséklet kétszerese a 10 ◦C-osnak, vagy, hogy a 20 ◦C-
os v́ızben kétszer annyi hőenergia van, mint a 10 ◦C-os v́ızben. A fi-
zikában a Celsius-skála helyett az abszolút, Kelvin-féle hőmérsékleti skálát
használjuk.

A 0 K-nek –273,15 ◦C felel meg, tehát amire azt mondjuk, hogy Celsius-
fokban nulla, az Kelvin-fokban illetve újabban csak kelvinben 273,15-nak
felel meg: 0 ◦C = 273,15 K. A nagy pontosságigényű számı́tásoktól elte-
kintve kényelmesebb a kereḱıtett 273 számértékkel számolni. A 200 ◦C-nak
tehát 473 K, a 100 ◦C-nak 373 K felel meg. Kelvinben tehát a 200 ◦C csupán
1,27-szerese a 100 ◦C-nak és nem kétszerese.

Egy adott hámérsékletű test által kisugárzott hőteljeśıtmény tekin-
tetében pedig egészen másként kell számolnunk. A kisugárzott hőenergia és
a T abszolút hőmérséklet összefüggését a Stefan–Boltzmann-törvény ı́rja
le, amely szerint a sugárzó test felületegysége által másodpercenként ki-
sugárzott energia arányos az abszolút hőmérséklet negyedik hatványával:

E = σ · T 4,

ahol E a másodpercenként és négyzetméterenként kisugárzott energia, a σ
a Boltzmann-állandó (értéke 5,673 · 10−8 [joule · m−2 · s−1 ·K−4]), T pedig
az abszolút hőmérséklet.

Ez a törvény az ún. abszolút fekete testekre érvényes, amelyek minden
rájuk eső sugárzást elnyelnek és maguk pedig a maximális teljeśıtményt
sugározzák ki. Eszerint tehát a kétszer magasabb hőmérsékletnek (kelvin-
ben) nem kétszer, hanem 24 = 16-szor több kisugárzott teljeśıtmény felel
meg. A csillagok és a Nap nem teljesen fekete test módján sugároznak,
mégis tanulságos és szórakoztató lehet kiszámı́tani, mennyi a Nap felsźıni
hőmérséklete, ha sugárzási teljeśıtménye 3,86 · 1026 J/s.

Számı́tsuk ki a Nap felsźınét és ezzel elosztva a teljeśıtményét, megkap-
juk a Nap egy négyzetmétere által másodpercenként kisugárzott energiát
(a Nap sugara 6,96 · 108 m).

E =
3,86 · 1026

4 · R2 · π
= 6,34 · 107 J/s
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Ezt felhasználva Stefan–Boltzmann-törvényben

6,34 · 107 = σ · T 4 = 5,673 · 10−8 · T 4

amiből kiindulva azt kapjuk, hogy a Nap felsźıni hőmérséklete kb. 5780 K.
(Hasonló eredményhez a későbbiek során más módszerrel is eljutunk.)

Amikor arra vagyunk ḱıváncsiak, hogy egy bolygó felsźınének milyen
az átlaghőmérséklete, akkor abból kell kiindulni, hogy a naptávolságától
függően mennyi energiát kap a Naptól. Figyelembe kell venni a bolygó
visszaverő-képességét (albedoját) és azt, hogy végeredményben ugyan-
annyi hőenergiát sugároz ki, mint amennyit a Naptól kap. Így megkap-
juk a bolygó felsźıni hőmérsékletének elméleti értékét. Ezt az elméletileg
számı́tott értéket nagymértékben befolyásolja az, hogy van-e a bolygónak
légköre és ha van, az milyen összetételű.

Az abszolút fekete testekre vonatkozó másik összefüggés a Wien-
törvény , amely a test sugárzáseloszlásának maximumánál mért λmax

hullámhossz és a test abszolút hőmérséklete között állaṕıt meg kapcso-
latot. Ha a hullámhosszt nm-ben mérjük, a Wien-törvény a következő:

T · λmax = 2,90 · 106

A Wien-törvényből tehát az következik, hogy minél magasabb a test
hőmérséklete, annál inkább eltolódik a kisugárzott energia sźınképének
maximuma az ibolya sźın felé.

Így pl. 960 nm-nél (a közeli infravörösben) legerősebben sugárzó csillag
felsźıni hőmérséklete 3000 K, a 10 000 K felsźıni hőmérsékletű csillag pedig
az ultraibolya 290 nm-es hullámhosszán sugároz a legerősebben. A Nap
sźınképében az 500 nm-nél a legerősebb a sugárzás, ennek alapján

T =
2,90 · 106

500
= 5800 K.

11. Az �arap�aly jelens�eg

Az árapály jelenséget főként a Hold és kisebb mértékben a Nap okozza.
Ha az árapály-erő a gravitációs erőhöz hasonlóan a tömegek között lévő
távolság négyzetétől függene, a Holdnál 27 milliószorta nagyobb tömegű,
de csaknem 400-szor távolabb lévő Nap hatása 27 millió/160 000 arányban,
azaz kb. 170-szeresen múlná felül a Hold hatását. Az árapályerő azonban a
távolság harmadik hatványával áll ford́ıtott arányban, ezért a Hold hatása
2,5-szer erősebb, mint a Napé.

A Föld felsźınén egyszerre van dagály a Földnek a Hold felé néző és
az átellenes pontján. Ezt úgy magyarázhatjuk meg, hogy a Föld egészére
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ható gravitációs erő a Földnek a Hold felé néző oldalán a legerősebb, ki-
sebb a szilárd Földre és még kisebb a Holddal átellenes v́ızburokra. En-
nek következtében az a v́ıztömeg, amely a Holdhoz közelebb van, a Hold
irányában elmozdul a szilárd Földhöz képest, a túloldali v́ızréteg pedig le-
marad a szilárd Földhöz viszonýıtva. Az árapályerők hatásának a szilárd
földkéreg is ki van téve. Ez a folyamat szerepet játszik a földrengések és a
vulkánkitörések kialakulásában.

Az árapályerők egy fontos hatásának megértéséhez meg kell ismer-
kednünk az égimechanikai paradoxonnal. (Paradoxonnak nevezzük az
olyan álĺıtást, ami látszólagos önellentmondást tartalmaz, pl. ,,Lassan járj,
tovább érsz!”) A két égi mechanikai paradoxon:
1. Ha egy keringő égitestet pályáján gyorśıtani akarunk, sebessége

lecsökken, és távolabbi pályára tér;
2. Ha egy keringő égitestet mozgásában fékezünk, azaz lasśıtani akarunk,

sebessége megnő, és közelebbi pályára tér.
Ezeknek a látszólagos ellentmondásoknak ,,feloldása” a következő. A

szabad pályán keringő természetes, vagy mesterséges égitestek energiája
két részből adódik össze, a helyzeti és a mozgási energiából. Ha a testet
fékező vagy gyorśıtó hatás nem éri, e két fajta energia összege állandó.
A feldobott kő is szabad pályán mozog a Föld gravitációs erőterében.
A felsźınen levő kőnek a felsźınre vonatkoztatott helyzeti energiája nul-
la. Feldobásával mozgási energiát adunk neki. Az összenergiája tehát a
feldobás mozgási energiája. Ezzel gazdálkodik a kő mozgása folyamán. Se-
bessége felfelé haladtában egyre csökken, és vele együtt a mozgási energiája
is, de a távolodással nő a helyzeti energiája. A kő egy ponton megáll és
visszafordul, itt a mozgási energiája nullává lesz, a helyzeti energiája ma-
ximális. Visszaérkezőben a helyzeti energiája csökken, viszont a sebessége
és a mozgási energiája növekszik. A felsźınre érvén a helyzeti energiája
nulla lesz, és a feldobáskor kapott mozgási energiával ütközik a felsźınbe.

Minél távolabbi pályára helyezünk egy mesterséges égitestet, annál több
energiát kell átadnunk neki. A távolabb keringő égitestek keringési se-
bessége viszont a Kepler-törvények értelmében kisebb, mint a közelebb
keringőké. Ha tehát egy keringő égitestet gyorśıtani akarunk, energiát
közlünk vele, de a nagyobb összenergiához távolabbi pálya és kisebb ke-
ringési sebesség tartozik. A Hold a dagálypúp vonzó hatásától kapott
többletenergia miatt kénytelen enyhén táguló, spirál alakú pályán, egy-
re kisebb sebességgel mozogni.

Jól kell ismerni ezeket a tényeket az űrhajósoknak, amikor két keringő
űreszközt össze akarnak kapcsolni. Ha a hátul levő űrhajó bekapcsolná
gyorśıtó hajtóműveit, hogy utolérje az előtte haladót, magasabb pályára
kerülne és még inkább lemaradna.

A Föld a rajta keletkező két dagálypúppal egy nap alatt körbefordul,
a dagálypúpokat keltő Hold viszont csak 27,3 nap alatt járja körül a
Földet. Ezért van az, hogy tengerek dagálypúpja a Holdhoz képest a Föld
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forgásirányában előresiet. A Föld forgásával ellentétes irányban áramló
dagály fékezi a Föld forgását, ami abban nyilvánul meg, hogy a Föld ten-
gelyforgási ideje lassul, a nap tartama egyre nő. Az előresiető dagálypúp
viszont vonzásával siettetni akarja a Holdat a keringésében. Az égi me-
chanikai paradoxon értelmében emiatt a Hold spirális pályán állandóan
távolodik a Földtől, a keringési ideje, a hónapok hossza folyton nő. A
nap hosszának növekedése naponta csak 0,000000044 s, ami egy év alatt
0,0029 s eltéréssé halmozódik fel. Ez azt jelenti, hogyha létezne egy olyan
óra, amely 2000 éve — azaz nagyjából az időszámı́tásunk kezdete óta —
pontosan a Föld akkori tengelyforgási sebességével jár, az a mai óráinkhoz
képest 3 óra 15 percet sietne.

E folyamatban a fordulópont Darwin számı́tásai szerint akkor lesz, ami-
kor a Földön a nap időtartama a mainak 55-szörösére nő, de ugyanekko-
ra lesz a hónap hossza is. Utána a jelenség visszafordul, a napok hossza
csökkenni kezd, a Hold keringési ideje és távolsága szintén.

Az árapály jelenségben a nagy v́ıztömegek állandó mozgását a Hold
tartja fenn. A v́ıztömegek által kapott energia elvégzi a maga munkáját,
ami bizonyos hőtermelésben és a partok rombolásában nyilvánul meg. Ha
az áramló v́ız útjába turbinákat helyezünk, árapály erőműveket éṕıtünk,
ez az energia a termelést is szolgálhatja. Az árapályerők jobb kihasználása
még a jövő feladata.

12. A meteorokt�ol kapott energia

A Földre hulló napi 5000 tonna meteorral egy év alatt 1,8 · 109 kg me-
teoritikus anyagot kapunk. Átlagos sebességükre 20 km/s = 2 · 104 m/s
értéket számolva a meteoroktól kapott mozgási energia egy év alatt: Emet =
3,65 ·1017 joule. A Föld a Naptól elektromágneses sugárzás formájában egy
másodperc alatt kb. 1017 joule energiát kap. A meteoroktól kapott mozgási
energia csaknem egy negyed év alatt tesz ki ennyit.

A Föld felületének minden négyzetcentiméterére körülbelül 1 kg tömegű
levegő jut. A Föld felsźıne 510 millió km2 = 5 · 1014 m2. Így a légkör
össztömege 5 ·1018 kg. Minthogy a Föld tömege 6 ·1024 kg, a légkör tömege
ennek kb. egymilliomod része.

A meteorok túlnyomó része a légkörben fékeződik le, ı́gy nagyon
kevés az a mechanikai energia, amit a felsźınre érkező meteorok
ütközése jelent. Ezért azt mondhatjuk, hogy a meteorok lefékezésében
és elpárologtatásában a Föld tömegének csupán milliomodrészét képviselő
légréteg szerepe a jelentős.
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13. A kozmikus sug�arz�as energi�aja

A kozmikus sugárzásban érkező elemi részekről és atommag-töredékekről
általában azt olvassuk, hogy sebességük megközeĺıti a fény sebességét. Mit
jelent ez?

A kozmikus sugárzás részecskéinek energiáját a felső légkörbe jutta-
tott mérőműszerekkel meg lehet mérni. Az ı́gy kapott energiaértékből
kiszámolhatjuk, hogy a részecskének a sebessége hány ,,kilencesre”
közeĺıtette meg a fény sebességét.

Az egyszerűség kedvéért számı́tsuk ki, hogy ha egy proton fénysebesség-
gel érkezne, a newtoni klasszikus mechanika szerint mennyi mozgási ener-

giát képviselne: E = m · c2

2
. Minthogy a proton tömege 1,67 · 10−27 kg, a

fénysebesség pedig 3 · 108 m/s

Ep =
1,67 · 10−27 · 9 · 1016

2
= 7,5 · 10−11 joule.

Az irodalom a kozmikus sugárzás energiáját elektronvoltokban adja meg,
és 1 joule = 6,3 · 1018 eV, ezért

Ep = 4,7 · 108 eV.

A megfigyelés szerint azonban érkeznek kozmikus sugarak 1016 eV-os, sőt
ennél nagyobb energiával is. Vagyis a valóságban észlelt energia sok millió-
szorosa annak, amit a klasszikus mechanika alapján számoltunk. A mért
energiák magyarázatához két lehetőség között kell választanunk: vagy több
milliószorosára nőtt a proton tömege, vagy pedig a sebessége a haladta meg
több ezerszeresen a fénysebességet.

Az új fizika — amely sokszorosan kiállta a próbát — az utóbbi le-
hetőséget nem fogadhatja el, tehát csak azzal számolhatunk, hogy a pro-
ton tömege nőtt meg. Ezt viszont nemcsak hogy megengedi az új fizi-
ka, de meg is követeli, minthogy a mozgási energia relativisztikus képlete
E = (m − m0) · c2 és ahol m0 a nyugalmi tömeg. A v sebességű mozgás
során megnövekedett tömeg pedig

m =
m0√
1 − v2

c2

.

Ennek alapján lehet aztán kiszámı́tani a kozmikus proton sebességét, ami
a példánkban kb. 17 kilencesre megközeĺıti a fény sebességét. A kozmikus
sugárzásban a részecskék mindegyikének a sebessége erősen megközeĺıti a
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fény sebességét, csak abban különböznek egymástól, hogy ez hány kilen-
cesre valósul meg.

Arra nézve, hogy mennyi az egész földfelületre érkező kozmikus
részecskék száma, ma még csak becsléseink vannak. Így tehát az általuk
hozott kozmikus energia mennyiségéről is nehéz lenne megb́ızható értéket
mondani.

Egy fantasztikusnak tűnő adaton azonban érdemes elgondolkodni: Az
E = 1016 eV energia 1,6·10−3 joulnak felel meg. Egyetlen gramm anyagban
kb. 6 · 1023 proton van. Ha tehát egy év alatt csupán egyetlen grammnyi
1016 eV energiájú kozmikus proton érkezne, az annyi energiát képviselne,
amennyit ma a Föld egész társadalma egy egész év alatt a termelésben,
közlekedésben és a háztartásban felhasznál.

14. A fotonok energi�aja

Az elektromágneses sugarak energiahordozói a fotonok. A fotonok ener-
giáját rezgésszámuk, illetve hullámhosszuk határozza meg. A nevezetes
Planck-törvény értelmében

Ef = h · ν,

vagy ha a ν rezgésszám helyett a λ hullámhosszal számolunk:

Ef =
h · c
λ

,

ahol h a Planck-állandó, értéke 6,626 · 10−34 J · s, c pedig a fénysebesség.
A szakirodalomban a fotonok energiáját eV-okban, a hullámhosszat na-

nométerben (1 nm = 10−9 m) vagy a régebbi munkákban angströmben
(1 Å = 10−10 m) adják meg. Felhasználva, hogy 1 J = 6,24 · 1018 eV és
c = 3 · 108 m/s, a következőt kapjuk:

Ef =
12 400

λ
Å

=
1240
λnm

[eV].

Így érthető, hogy egy 1240 nm hullámhosszúságú infravörös foton energiája
csupán 1 eV, mı́g egy 0,01 nm hullámhosszúságú gamma-sugáré 124 000 eV.
A kemény gammasugarak fotonjainak energiája meghaladhatja a mil-
lió elektronvoltot is. A látható tartományban a vörös fény hullámhossza
800 nm, az ibolyáé 400 nm. Azonnal kitűnik, hogy a látható tartomány
fotonjainak energiája mindössze néhány eV, a 600 nm hullámhosszú fotoné
például 2 eV.
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15. A Napb�ol �erkez}o fotonok sz�ama

A Nap elektromágneses sugárzásából a Földre jutó teljeśıtmény az
1. függelék alapján: EF = 1017 J = 6 · 1035 eV/s. A Föld keresztmetszete
1,27 · 1014 m2. Ebből következik, hogy a Föld keresztmetszetének minden
négyzetcentimétere 4,7 · 1017 eV energiát kap másodpercenként.

A Nap sugárzásában a legerősebb összetevő fotonjainak energiája
kb. 2 eV, ebből azt kapjuk, hogy a Föld keresztmetszetének minden
négyzetcentimétere minden másodpercben 2,4 ·1017, azaz egynegyed-trillió
fotont kap.

A földi élet alapjául szolgáló növényi életfolyamatban a fotoszintézis,
a széndioxid-asszimiláció csodálatos gépezetét ez a fotononként mindössze
néhány eV energiájú napsugárzás működteti.

A pár négyzetcentiméter területű levélre eső napenergiának töredéke
is elegendő a növényi életfolyamatok fenntartásához. A növény a ráeső
napenergiának csak nagyon kis hányadát használja fel, ennek ellenére ma
még a növényvilág hasznośıtja legjobban a napenergiát.

16. A F�old�on �athalad�o neutr��n�ok sz�ama

Próbáljuk számı́tással igazolni azt az álĺıtást, hogy a Föld keresztmet-
szetének minden négyzetcentiméterén minden másodpercben százmilliárd
neutŕınó hatol át.

A Nap neutŕınótermelése a Nap belsejében történik, ahol minden
másodpercben 700 millió tonna hidrogén alakul át héliummá. Négy hid-
rogénmag, négy proton szükséges egy hélium-atommag kialakulásához.
Hány proton vesz részt másodpercenként a Nap energiatermelésében? Egy
proton tömege 1,67·10−27 kg, ı́gy 700 millió t = 7·1011 kg = 4,19·1038 pro-
ton. Mivel egy hélium mag kialakulásához négy proton kell, a keletkező
hélium-atommagok száma tehát másodpercenként 1038. Egy héliummag
összeállása során a lehetséges átalakulási folyamatoktól függően 1-2 ne-
utŕınó keletkezik.

Az 1. függelékben már kiszámı́tottuk, hogy a Föld távolságában a
Nap köré vont gömb felsźıne 2,81 · 1023 m2. Ezzel osztva a neutŕınók
számát nagyságrendben azt kapjuk, hogy a Föld keresztmetszetének min-
den négyzetcentiméterén, minden másodpercben 1011, azaz százmilliárd
neutŕınó halad át.

Egy-egy neutŕınónak 0,4–0,8 millió eV energiát tulajdońıthatunk, de
helytelenül járnánk el, ha ennek alapján próbálnánk kiszámı́tani, hogy a
neutŕınók révén mennyi energiával gazdagodik a Föld. A neutŕınók ugyan-
is szinte mind zavartalanul áthaladnak a Föld egész testén, anélkül, hogy
a Földet alkotó atomokkal kölcsönhatásba lépnének. Persze a Föld kiala-
kulása óta eltelt 4,6 milliárd év alatt azért igen sok neutŕınó fennakadt a
Földön. Beleütközött a légkör, a v́ızburok és nagy ritkán az öröḱıtő sejtek
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atomjaiba. Részévé vált tehát mindannak a történésnek, amely a Föld fi-
zikai és biológiai életében lezajlott. Csakhogy e kölcsönhatások számı́tásba
vételéhez ma még nincsenek megb́ızható adataink. Nehéz lenne megmonda-
ni, hogy a törzsfejlődést iránýıtó mutációkban volt-e szerepük, és ha igen,
milyen mértékű.

17. A foton t�omege

A modern fizika értelmében aminek energiája van, annak az einsteini
E = m · c2 összefüggés alapján tömege is van. A Planck-képlet szerint

a foton energiája: Ef = h · c
λ

ennek egyenlőnek kell lenni m · c2-tel. Így

kapjuk, hogy a foton tömege: mf = h
c · λ

Számı́tsuk ki egy 600 nm hullámhosszúságú sugárzás fotonjának
tömegét. Ez a sugárzás a látható fény tartományában, a szivárvány na-
rancssárga részén van.

mf =
6,626 · 10−34

3 · 108 · 6 · 10−7
= 3,68 · 10−36 kg

De eljuthatunk másképpen is ehhez az eredményhez. A Nap sugárzó
energiája 3,86 · 1026 J/s. Ha ezt egyenlővé tesszük az einsteini E =
m · c2 összefüggésből kapott energiával, azt kapjuk, hogy a Napból elekt-

romágneses sugárzás formájában 3,86 · 1026

9 · 1016 = 4,3 · 1010 kg, azaz 4,3 millió

tonna tömeg távozik másodpercenként.
A Napból másodpercenként kiáramló fotonok számát az előbb megadott

teljeśıtményből és a 600 nm-es foton energiájából (l. 14. függelék) számolva
3,86 · 1026

3,31 · 10−19 = 1,17 ·1045 értéket kapunk. Ezzel osztva a másodpercenkénti

sugárzás formájában kiáramló tömeget: 4,3 · 1010

1,17 · 1045 = 3,68 · 10−35 kg egy

600 nm-es foton tömege.

18. Nap eredet}u atomi r�eszek sz�ama

Mérések alapján végzett becslés szerint a Nap testét minden másodperc-
ben egymillió tonna atomi rész, atommagtöredék hagyja el. Ez nagyjából
106 t = 109 kg = 6 · 1035 protontömeg. Ez az anyagmennyiség a Föld
távolságában 2,81 · 1023 m2 felületen oszlik el, s ı́gy a Föld távolságában
egy négyzetméterre:

6 · 1035

2,81 · 1023
= 2,1 · 1012
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protontömeg jut. Beleszámı́tva a protonnál 1838-szor kisebb tömegű elekt-
ronokat, a Nap eredetű atomi részekből a Föld keresztmetszetének minden
négyzetméterére másodpercenként nagyságrendben 1013 naperedetű ato-
mi rész érkezik. Ez a napszél, aminek számos kölcsönhatása ismeretes. A
napszél szolgáltatja a magnetoszféra (van Allen-övek) töltött részecskéinek
utánpótlását, szerepe van a mágneses viharok kialakulásában, a sarki fény
keletkezésében és intenzitásának időszakos megnövekedése befolyásolja a
magas légkör állapotát.

19. A f�uzi�os energia t�avlatai

A könyvben az szerepel, hogy 1 kg hidrogén héliummá alakulásakor
annyi energia szabadul fel, amennyit 22 millió kg szén elégetéséből nyerünk.
Az energiatermelő atommagegyesülésekben, a fúziós folyamatokban a ke-
letkező magasabb rendszámú atommagok tömege mindig kisebb, mint
az új atommagot alkotó elemi részek tömegének összege. A hidrogén–
hélium fúzió alkalmával is látszólag tömeg vész el, vagyis egy keletkező
hélium atommag tömege kisebb, mint annak a négy hidrogénmagnak,
protonnak a tömege, amiből keletkezett. Fejezzük ki a tömegeket atomi
tömegegységben: 1 ate = 1.66 · 10−27 kg, a 12-es szénizotóp tömegének
tizenketted része.

2 proton = 2 · 1,00728 ate = 2,01456 ate

2 neutron = 2 · 1,00867 ate = 2,01734 ate

2 elektron = 2 · 0,00055 ate = 0,00110 ate

4,03300 ate

a He atom tömege = 4,00260 ate

a tömeghiány = 0,03040 ate.

Ezt a látszólagos tömegveszteséget nevezzük tömegdefektusnak , és az ennek
megfelelő energia a kötési energia, ami összetartja a hélium atommagot
alkotó elemi részeket.

A Nap belsejében másodpercenként 700 millió tonna hidrogén alakul
át héliummá, és a jelentkező látszólagos tömegveszteség 4,3 millió ton-
na másodpercenként. Eközben 3,86 · 1026 J energia szabadul fel. Ebből
kiszámı́tható, hogy 1 kg hidrogénre mennyi energia jut.

3,86 · 1026

7 · 1011
= 5,51 · 1014 J = 1,32 · 1011 kcal.

Jó minőségű, 6000 kcal/kg fűtőértékű szénnel számolva ez az érték 22 mil-
lió kg szén kémiai energiájának felel meg.
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Érdemes elgondolkodni ezen a tényen, hogy tudatunkba vésődjék a
fúziós energia földi megvalóśıtásának nagyszerű ı́gérete. Pusztán az itt
közölt számokra éṕıtve ezer tonna hidrogén héliummá alaḱıtása fedezhetné
az egész emberiség évi energiaszükségletét. Ez a nagyszerű ı́géret indokolja
azt a sok anyagi áldozatot és szellemi erőfesźıtést, amit a fúziós energia
földi megvalóśıtása követel az államoktól és a tudósoktól.

Nézzük meg, hogy a Nap tömegének mekkora hányadát vesźıti el
elektromágneses sugárzás formájában t́ızmilliárd éves élettartama alatt.
A másodpercenkénti tömegveszteség 4,3 millió tonna, azaz 4,3 · 109 kg.
Egy évben 3,16 · 107 s van, ı́gy a tömegveszteség t́ızmilliárd év alatt
3,16 ·107 ·4,3 ·109 ·1010 = 1,36 ·1027 kg, ami nem éri el a Nap 2 ·1030 kg-os
tömegének az ezredrészét.

20. Egy kozmikus �ossze�utk�oz�es energi�aja

Tételezzük fel, hogy a Föld összeütközik egy körülbelül 2 km átmérőjű,
v = 20 km/s = 2 · 104 m/s relat́ıv sebességgel száguldó kisbolygóval,
vagy üstökösmaggal. Ilyen eset minden bizonnyal már sokszor előfordult
a Föld történetében. Kiszámı́tva egy ilyen test térfogatát, tételezzünk fel
3000 kg/m3 sűrűséget, ı́gy a test m tömege nagyságrendben 1013 kg. A
mozgási energia képlete

E =
m · v2

2
.

Ennek alapján E = 2 · 1021 joule, mintegy t́ızszerese annak az energia-
mennyi-ség-nek, amit mai szinten a Föld egész társadalma egy teljes év
alatt felhasznál. Ez az ütközési energia — figyelembevéve a 20 km vastag
sűrűbb légkört — szinte egyetlen másodperc alatt szabadul fel, ezért az a
teljeśıtmény, ami egy ilyen ütközés során keletkezik, mintegy harmincmil-
liószorosa az emberiség teljes energiatermelési teljeśıtményének.

21. A Drake-formula

Arra szeretnénk választ kapni, hogy a Tejútrendszerben hány fejlett
technikai kultúrával rendelkező, értelmes civilizáció létezhet velünk egy
időben, akikkel tehát reményünk lehet a kapcsolatfelvételre? A Drake-
képlet szerint:

N = n · p1 · p2 · p3 · p4 ·
t

T
.

A betűk jelentése a következő:
N a keresett egyidejű civilizációk száma,
n a Tejútrendszer csillagainak száma,
p1 annak valósźınűsége, hogy egy csillagnak bolygórendszere van,
p2 annak valósźınűsége, hogy egy bolygrendszerben kialakul az élet,
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p3 annak valósźınűsége, hogy az élet fejlődése eljut az értelmes lényig,
p4 annak valósźınűsége, hogy a civilizáció eljut a fejlett technikáig,
t egy civilizáció várható élettartama,
T a Tejútrendszer kora.

22. A Nap mozg�asa a Naprendszer t�omegk�oz�eppontja k�or�ul

A Nap tömege 333 000-szerese a Föld tömegének. A Jupiter 318-szor,
a Szaturnusz 95-ször nagyobb tömegű mint a Föld. A Jupiter és Szatur-
nusz együttes tömege 413 földtömeg. Amikor ez a két óriásbolygó a Napról
nézve egy irányban helyezkedik el, e három égitest közös tömegközéppontja
a Nap középpontjától kb. 1,2 millió km-re van. Minthogy a Nap sugara
csaknem pontosan 700 000 km, ekkor a közös tömegközéppont mindössze
500 000 km-rel van a Nap felsźınén ḱıvül, tehát nagyon közel a Nap fel-
sźınéhez. Ha a Napot a legközelebbi csillag távolságából figyelnénk, nehe-
zen vehetnénk észre, hogy a Nap a közös tömegközéppont körül mozgást
végez.

A Nap mozgásában ı́gy jelentkező kb. 20 éves periódus a Jupiter
kb. 12 éves és a Szaturnusz kb. 30 éves keringési idejéből adódik. A
két óriásbolygó 20 évenként kerül a Naphoz képest egy irányba. Az
,,együttállások” 20 éves periódusát a következőképpen lehet kiszámı́tani
a T1 és T2 keringési időkből:

Tegyüttállás =
T1 · T2

T1 − T2
=

30 · 12
30 − 12

= 20 év

23. A sz�ok�esi sebess�eg

A szökési sebesség ismert képlete:

v2
p =

2 · G · M
R

ahol a vp-ben a kis p index a parabolikus, vagy szökési sebességet jelzi, G

a gravitációs állandó (értéke 6,67 · 10−11 · m3 · kg−1 · s−2), M az égitest
tömege. A felsźınre érvényes szökési sebesség esetén a nevezőben levő R
az égitest sugara. A szökési sebesség mindig a körsebesség

√
2-szerese. A

Földre érvényes szökési sebesség 11,18 km/s, a Jupiterre 61 km/s, a Napra
618 km/s.

Ha tehát az égitest felsźınére számolunk, megkapjuk azt a sebességet,
amellyel pl. az űrhajó megszökik az égitest környezetéből. Ugyanez
érvényes a felsźıni gázok, napkitörések, protuberanciák anyagára. R azon-
ban az égitest tömegközéppontjától mért távolságot jelenti. Így pl. a Nap
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felsźınén a szökési sebesség 618 km/s, de a Föld távolságában a Napra vo-
natkozó szökési sebesség már csak 42,1 km/s. Vagyis egy Földről ind́ıtott
űrhajó akkor szökhet meg a Naprendszerből, ha felveszi ezt a sebességet.

Ha egy fekete lyuk esetében feĺırjuk M -et a térfogat és a % sűrűség szor-
zataként, akkor R-rel egyszerűśıthetünk és kiszámı́thatjuk, hogy mekkora
értéket kell felvennie a sűrűségnek, hogy a szökési sebesség az égitest fel-
sźınén elérje a fénysebességet.

Tehát M helyébe ı́rjuk a következőt 4 · R3 · π · %
3

, a szökési sebesség

pedig legyen egyenlő a fénysebességgel. R-rel egyszerűśıtve

c2 =
2 · G · 4 · R2 · π · %

3
.

A 2 · G · 4 · π/3 állandó érték, jelöljük A-val.

c2 = A · R2 · %.

Ebből

R2 · % =
c2

A
.

A jobb oldal számértékeit behelyetteśıtve

R2 · % = 1,61 · 1026.

Vagyis a szökési sebesség az R sugár és a % sűrűség megfelelő értékeinél
elérheti a fénysebességet. Az egyenletnek elméletileg természetesen
végtelen sok megoldása lehet. Kérdés, hogy ezek között van-e olyan, ame-
lyik a természetben is megvalósulhat.

Az előbbi feltételt az egész Világegyetemre is vizsgálhatjuk. Ha pl. R-
re 15 milliárd fényévet tételezünk fel, a sűrűségre pedig 10−27 kg/m3

értéket, az egyenlet nem teljesül. Ahhoz tehát, hogy az Univerzum zárt
legyen, az egyelőre még eléggé bizonytalan sűrűségértéknél kellene egy
nagyságrenddel nagyobbat venni, vagy R-re kellene 15 milliárd fényévnél
nagyobbat feltételezni. Ha megbizonyosodnánk róla, hogy igen nagyszámú,
óriási tömegű fekete lyuk létezik; vagy biztosabban tudnánk a neutŕınók
tömegével számolni, még kiderülhet, hogy zárt világban élünk.

A szökési, vagy parabolikus sebességgel ind́ıtott test sebessége a
végtelenben (gyakorlatilag a vonzó égitesttől kellően nagy távolságban)
nullává válik. A vh hiperbolikus sebességgel ind́ıtott test sebessége ekkor
sem válik nullává, hanem a test egyenletes, vm maradéksebességével tovább
mozog. A maradéksebesség képlete:

vm =
√

v2
h − v2

p .
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Minél nagyobb a hiperbolikus sebesség, annál nagyobb lesz a ma-
radéksebesség.

24. A neutr��n�o t�omege

Az 1956-ban felfedezett neutŕınóról úgy tudtuk, hogy a fotonokhoz
hasonlóan nincs nyugalmi tömege, és fénysebességgel mozog. Az újabb
vizsgálatok arra utalnak, hogy a neutŕınónak mégis van nyugalmi tömege.
Marx György szerint értéke 27 eV, szovjet és amerikai kutatók szerint
25–50 eV. Az elektron nyugalmi tömege 511 000 eV, a protoné 1838-szor
nagyobb, a neutŕınó tömege legalább mintegy t́ızezerszerte kisebb, mint az
elektroné. Ha kiderül, hogy a neutŕınónak valóban van nyugalmi tömege,
nyilvánvaló, hogy sebessége sem lehet ugyanannyi, mint a fényé.

A neutŕınók száma a Világegyetemben sok nagyságrenddel nagyobb,
mint az elektronoké és protonoké. Ezért bármilyen kicsiny is a nyugalmi
tömegük, össztömegük jelentős lehet, ami kozmológiai szempontból fontos.

25. A proton �elettartama

Az atomokat feléṕıtő és a kölcsönhatásokban szereplő elemi részek között
vannak rendḱıvül gyorsan és lassabban bomló részecskék. Stabil, állandó
részecskéknek fogadtuk el az elektront és a protont. Az utóbbi időkben
azonban elméleti megfontolások alapján felmerült, hogy a proton is elbo-
molhat, feltételezett felezési ideje 2,5 · 1030 év. Ennyi idő alatt egy proton
50% valósźınűséggel elbomlik, illetve ha sok protont vizsgálunk, a felezési
idő alatt ezeknek fele fog elbomlani. Ez az időtartam ezertrilliószor több,
mint amennyi az ősrobbanás óta eltelt. Ki tudna ennyi időt kivárni, hogy
megfigyelje amikor egy proton elbomlik?

Cleveland mellett a mélyben mégis laboratóriumot éṕıtettek, amely-
ben elhelyeztek t́ızezer tonna tiszta vizet. Azt remélik, hogy a proton
elképzelhetetlenül hosszú bomlásideje ellenére is évente mintegy 600 pro-
tonbomlást figyelhetnek meg a berendezésben. Lássuk hogyan számoltak:

104 t = 107 kg. Egy kg v́ızben a protonok száma kb. 3 · 1026 darab. A
t́ızezer tonna v́ızben tehát 3 · 1033 proton található. Ezek felének el kell
bomlania 2,5 · 1030 év alatt, tehát egy évre 1,5 · 1033/2,5 · 1030, azaz 600
protonbomlás jut.

A proton bomlása az elmélet alapján olyan energia-felszabadulás
ḱıséretében történik, amit a tartály köré teleṕıtett érzékeny beren-
dezésekkel észlelni lehetne.

26. Az id}o �es a hossz�us�ag relativit�asa

A kozmikus sugárzás protonjai közel fénysebességgel érkeznek a ma-
gas légkörbe, és ott a levegő molekuláival ütközve sok új elemi részecskét,
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többek között müont hoznak létre. A laboratóriumi ḱısérletek szerint a
müonok élettartama kb. egymilliomod másodperc. A felső légkörben ke-
letkező müonok ennyi idő alatt még fénysebességgel haladva is mindössze
300 méter utat tehetnének meg, tehát nem érhetnék el a felsźınt. A tapasz-
talat mégis az, hogy a kozmikus sugárzás müonjai észlelhetők a felsźınen,
sőt néhány száz méter mélységben a talajban és a v́ızben is. Ez csak úgy
lehetséges, hogy a müon számára más az idő és a hosszúság, mint a földi
észlelők számára.

Az ensteini fizika szerint az t idő és az l hosszúság is relat́ıv mennyiségek,
értékük függ a megfigyelő mozgásállapotától. Egy állónak tekintett koor-
dinátarendszerben mérhető t0 időtartam vagy l0 hosszúság a hozzá képest
v sebességgel mozgó megfigyelő számára rövidebbnek illetve kisebbnek
mérhető:

t = t0 ·
√

1 − v2

c2
és l = l0 ·

√
1 − v2

c2
.

Eszerint az az időtartam, amit mi a Föld felsźınén t0 = 0.001
másodpercnek mérünk, az a hatalmas sebességgel haladó mezon számára
a milliomod másodpercnél is kevesebb lehet.

27. A kozmikus sug�arz�as energi�aja

Az előző függelékben az idő és a hosszúság relativitásáról volt szó. Olyan
tények ezek, amelyek a klasszikus fizikában ismeretlenek voltak. Szó volt
már arról is, hogy amikor a közel fénysebességel érkező kozmikus proton
ütközik a magas légkör molekuláival, egész sereg új atomi rész keletkezik,
amelyek addig nem léteztek. Miből keletkezetek ezek?

Az E = m0 · c2 szerint egy ,,nyugalomban lévő” proton teljes
szétsugárzásának 9,4 ·108 eV energia felel meg. A 1016 eV energiájú proton
ennél 11 milliószorta, egy 1020 eV energiájú proton százt́ız-milliárdszorta
több energiával rendelkezik. A relativitáselmélet szerint anyagi test a
fénysebességet nem érheti el, bárhogyan is gyorśıtjuk. Erre az a ma-
gyarázat, hogy a gyorśıtás közben növekszik a gyorśıtandó test tömege
(l. a 31. függeléket. A test összenergiája E = m · c2 ami a tömegnövekedés
miatt akár t́ızmilliószorosa vagy százmilliárdszorosa is lehet az E = m0 · c2

nyugalmi energiának. Így válik érthetővé, hogy a kozmikus sugárzásban
nem a semmiből, hanem a megnövekedett tömegből-energiából keletkez-
nek a megfigyelhető új elemi részek.

28. A sebess�egek �osszead�asa

A klasszikus fizika szerint ha egy v1 sebességgel mozgó járműről v2 se-
bességgel elind́ıtunk egy tárgyat, akkor annak az eredő sebessége a v1 és
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a v2 sebesség vektori összege lesz. Egyirányú, vagy ellentétes irányú se-
bességek eredője tehát a két sebesség algebrai összege:

v = v1 + v2

Az új fizika szerint ez nem igaz. Minél nagyobb sebessekről van szó, annál
pontatlanabb a fenti képletből kapott eredmény. Nagy sebességek esetén a
Fizeau-képlet szerint kell az eredő sebességet kiszámı́tani.

v =
v1 + v2

1 + v1 · v2

c2

Mivel a nevező értéke egyirányú sebességek esetén 1-nél mindig nagyobb,
az eredő mindig kisebb lesz a két sebesség algebrai összegénél.

Kis sebességeknél — de még az égi mechanikában előforduló se-
bességeknél is — szinte mérhetetlenül kicsi az eltérés a klasszikusan
számı́tott értékekhez képest. Lássunk erre egy példát: A 30 km/s se-
bességgel keringő Föld szembetalálkozik egy 30 km/s sebességű meteor-
ral. Az összeütközés relat́ıv sebessége klasszikusan számolva 60 km/s =
6 · 104 m/s. j képletünk szerint:

vrel =
3 · 104 + 3 · 104

1 + 9 · 108

9 · 1016

=
6 · 104

1,00000001
= 59999,9994 m/s

ami csak pár t́ızezred m/s-mal tér el a klasszikusan számı́tott 6 ·104 m/s =
60 km/s értéktől.

29. A f�enysebess�eg mint hat�arsebess�eg

Az előző függelékben közölt összeadási képlet jelentőségét akkor ismer-
hetjük fel igazán, ha az egyik sebesség a fénysebesség. Legyen tehát v1 = c

v =
c + v2

1 + c · v2

c2

=
c + v2

c + v2

c

= c

Tehát bármilyen sebességet adunk c-hez, az eredmény c marad. Ebből az
is következik, hogy bármekkora v1 sebességgel mozogjon is egy fényforrás
hozzánk képest, az általa c sebességgel kibocsátott fény sebességét mi
szintén c-nek fogjuk mérni.
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Ezek után számı́tással bárki könnyen ellenőrizheti, hogy c + c = c. Ha
pedig a két összeadandó mindegyike kisebb c-nél, az eredmény soha nem
múlhatja felül c értékét. Ezek szerint 0,99c + 0,99c = 299 985 km/s.

31. T�omegn�oveked�es

Ha egy testtel energiát közlünk, meleǵıtjük, vagy nagyobb sebességre
gyorśıtjuk, annak tömege megnő éspedig az:

m =
m0√
1 − v2

c2

összefüggés szerint. Ha a sebesség eléri a 260 000 km/s értéket, a nevezőben
levő négyzetgyökös kifejezés értéke 0,5 lesz és ı́gy m = 2m0, vagyis az
m0 nyugalmi tömeg a kétszeresére nő. A t́ızszeres tömegnövekedéshez a
nevezőnek 0,1-nek kell leni, ami v = 298 500 km/s értéknél következik be.
A százszoros tömegnövekedéshez már v = 299 985 km/s sebesség szükséges.

32. A mozg�asi energia einsteini �es newtoni k�eplete

A mozgási energiára az új fizika képlete

E = (m − m0) · c2,

Newton képlete

E =
m · v2

2
.

Az egyikben c, a másikban v sebesség szerepel és mégis azt mondjuk, hogy
az általánosabb érvényű einsteini képlet tartalmazza a newtoni képletet.
Az einsteini képletbe az előző függelékből ı́rjuk be a megnövekedett tömeg
kifejezését

E =
m0 · c2√
1 − v2

c2

− m0 · c2

Ha a tört nevezőjében lévő négyzetgyökös kifejezést hatványsorba
fejtjük, és a végtelen sor első két, legjelentősebb tagját vesszük tekintetbe,
megkapjuk az E = m · v2/2 kifejezést, tehát a fénysebességhez képest kis
sebességekre a newtoni képlet valóban közeĺıtésként benne van az einsteini
képletben.
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