
Gernot Eder

AZ ANYAG MEGJELENÉSI FORMÁl
A MINDENSÉGBEN

Szerző a giesseni egyetemen az elméleti fizika
professzora. Ez:t a tanulmányát a Wort und
Wahrneit közölte s mí - a kellő felhatalmazá
sok alapján - innen vettük át. A zárójelbe tett
magyarázó jegyzetekkel Borbély Kamill látta el.

Az embert körülvevő anyagok nagy állandósága könnyen arra csábít
minket, hogy a békességes és konzervatív "természet anyáról" idillikus
képet fessünk magunknak. Ö az, aki kímél és óv minket; benne minden
lényeges már rnegvalósult, és változások csak örök körforgásokon belül
lehetségesek. Ez a természeti kép azonban egyszeriben megváltozik, ami
kor az ember fölismeri, hogy földtörténeti szempontból rövid korszakokon
belül hegységek és tengermélységek szerepet cserélhetnek, vagy a földön
uralkodó növény- és állatcsaládok teljesen ki is halhatnak. Ez a kép még
erőteljesebbeneltolódik, ha figyelmünket a földről a naprendszerre, a tej
utak rendszerére és a tejutak közötti terekre fordítjuk. Goethe a newtoni
színelméletnek, s ezzel az újabbkori természettudományoknak azt rótta fel,
hogy mesterséges feltételek teremtésével megzavarják a természetes össze
függést; azok a feltételek azonban, amelyeket maga a természet világ
méretekben állít fel az anyaggal szemben, sokszorosan nyersebbek, mint
a legmodernebb technika legköltségesebb kísérletsorozatai minden vív
mányukkal együtt.

A földi anyagok nagyfokú állandósága csak kivétel az átlagos koz
mikus viszonyok között. Ez az ember számára életszükségletet jelentő

kivétel azon alapszik, hogya Föld a Nap többi bolygójával együtt több
mint 4 milliárd éve az örvénylő kozmikus folyamattól távol mozog és
csak haszonélvezője a Napon belül végbemenő átalakulásoknak.

Naprendszerünk maga is eléggé távol van a mi tejútrendszerünk kö
zéppontjában lezajló hatalmas anyag- és energia átalakulásoktól. Az em
ber igy kozmikus nyugalomban él ugyan a Földön, ezt a nyugalmat azon
ban nem szabad mértékül vennie a nagymindenségről alkotott képe szá
mára.

A Fötd kémiai anyagai

Lássuk először a Földet, ezt a nagyon öreg aránylag hideg planétát,
amelynek kémiai összetétele már régóta állandó. Természetes folyamatok
révén itt nem keletkeznek új elemek, hacsak nem a kevés rádióaktív
elem szétesése révén, amelyek már keletkezésük óta itt vannak.

(A XIX. század fizikája és kémiája az anyag azon legkisebb darabjait
tekintette elemi részecskéknek, amelyeket a tudomány akkori állása szerínt
már semmi módon nem lehetett tovább részekre bontani. Ezeket a részecske
ket nevezték atomoknak. azaz "oszthatatlanoknak" és ezeket az anyTaJg végső
és megváltoztathatatlan építőköveinek tartották. A rádióaktivitás felfedezésé
vel azonban kiderült, hogy az atomok is felbomolhatnak alkotórészeikre: ezek
közül először az atom magját alkotó protont és a mag körül keringő elektrono
kat sikerült kimutatni. A későbbi kutatások nemcsak újabb és újabb, tovább
már nem bontható anyagrészecskét - elemi részecskét fedeztek fel, hanem
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azt is kimutatták, hogy ezek az elemi részecskék nem a világ örökké változat
lan építőkövei. A részecskék, vagy legalább is közülök egyesek, egymásba i61:;
átalakulhatnak. Hogy az összes elemi részek egyetlen "ősanyag" módosulásaí
- ahogy Heisenberg hiszi - vagy vannak közöttük alapvetőkűlőnbségek,az még
egyelőre eldöntetlen kérdés.)

Az a 88 természetes kémiai elem, amely a Földön található, atommag
jának protonszámában különbözik egymástól. Képviselve vannak köztük
az összes elemek, kezdve a hidrogéntől (rendszáma vagy protonszáma: l}
és a héliumtól (2 proton van az atommagjában, ezért rendszáma : 2} egé
szen az uránig (rendszáma 92), kivéve azokat az elemeket, amelyeknek
rendszáma: 43, 61, 85, 87 (ezek mesterségesen előállított elemek}. A 88
kémiai elem közül a hét legnehezebb rádióaktív, de csak a tórium 13 mil
liárd, és az urán 0,7, illetve 4,5 milliárd évnyi felezési ideje vethető össze
a Föld korával és így csupán ez a pár elem és a szétesésük során kelet
kező újabb elemek utalnak a rádióaktivitás révén a kémiai elemek kelet
kezésére.

(A rádióaktivitásalapja abban a tényben van, hogy bizonyos anyagok
atomjai, függetlenül fizikai állapotuktól [például hőmérséklet, nyomás], ma
guktól részeikre bomlanak fel. Az atomok szétesése nem egyetlen pillanatban
következik be, hanem az egyik atom előbb, a másik később bomlik el. Jelen
legi Ismereteink alapján nem tudjuk előre megmondani, hogy melyik atom
mikor bomlik el, csak az bizonyos, hogy azonos időközökben mindig az Illető

anyag mennyíségének egy bizonyos hányada esik szét, Különböző rádióaktív
anyagoknál ez a hányad más és más. Közmegegyeres alapján a szétesés sebes
ségének jellemzésére azt az időt használjuk, amely alatt az Illető anyag fele
elbomlik: ezt nevezzük felezési időnek.)

A rövid életű transzuránok a Föld megalakulása óta már szétestek,
a könnyű elemek rádióaktív izotópjai pedig már régen állandó jellegű

izotópokká alakultak át, kivéve az olyan izotópokat, mint a K4o, amely
nek felezési ideje több egymilliárd esztendőnél. így a Földön csak kevés
elem tehet aktív tanúságot az elemek keletkezéséről.

Az elemek messzemenő stabilitása, a hőmérséklet csekély ingadozása
és a légkör mérséklő hatása a világűrből érkező sugárzásokkal szemben,
teszi lehetővé a földön az ép atomok létezését, amelyekből a vegyi össze
tételek és a műszakilag jelentős anyagok szinte áttekinthetetlen sokféle
sége alakulhat ki. Ép atomoknak azokat nevezzük, amelyeknek héjakba
rendeződött elektronjaik vannak. Az elektronhéj a csaknem azonos ener
giával és nagyon hasonló térbeli koncentrációval rendelkező elektronálla
potok összességét jelöli, s ezért megengedhető, hogy az atomok külső és
belső elektronhéjairól beszéljünk. A Pauli-féle kizárási elv szerint minden
elektronhéjnak van egy maximális telítettsége, úgy hogy az elemek sorá
ban a növekvő rendszámmal együtt a semleges atom elektronszáma is
növekszik és mindig új héjat kezd feltölteni, ha a belső héjak már fog
laltak.

(Az atomot miniatür nap-rendszerhez hasonlíthatjuk, amelyben a pozitív
elektromos töltésű atommag körül negatív elektromosságot hordozó, apró mág
nesként viselkedő, pergő részeoskék,az elektronok keringenek. Az egyes elekt
ronok fizikai állapotát négy adat határozza meg: az elektron mozgásí ener
giája, pályájának alakja, mágnessége és forgásának iránya [jobb vagy balfelé
való Perdülete].

Az érzékszerveinkkel közvétlenül tapasztalható világban a fizikai test
állapothatározói bármely tetszés szerinti értéket felvehetnek [kivéve, hogy két
test nem lehet egyidejűleg ugyanazon a helyen]. EZZJel szemben az atom belse
jében más törvényszerűségek uralkodnak Ezek előírják, hogy egyetlen atom
ban nem foglalhat helyet két olyan elektron, amelynek mind a négy, előbb-
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említett állapothatározója ugyanaz. Ez a W. Pauli-t61 1925-ben kimondott ki
zárási elv.)

Ebből bizonyos fajta .szakaszosság következik, amint az a kémiai ele
mek periódusos rendszerében kifejezésre jut, de ugyanakkor az elemek
kémiai tulajdonságának sokfélesége is, mivel éppen a nem teljesen elfog
lalt külső héj felelős az elemek kémiai viselkedéséért.

Ha két vagy több atomot egy molekulává egyesítünk, akkor a külső

héj elektronjainak részleges kicserélődése az atomok erős kötődését ered
ményezheti. Erős kötés az atom számára 0,1-1 elektronvolt energía
nyereséget jelent.

(Az elektronvolt az az energiamennyíség, amellyel 'az elektron mozgási
energiája- növekszik, mialatt 1 volt feszültségváltozású elektromos téren fut át.)

Ezek az energiák az atom belső energiamennyiségéhez viszonyítva
kicsile így egy elektron kötődése a hidrogénatomban 14 voltos feszültség
nek felel meg, az uránnál viszont a legbelsőbb elektronokra nézve a fe
szültség már eléri a 110.000 voltot. A külső elektronhéjban jelentkező

kis feszültségeknek, amelyek a vegyi összetételekhez alkaimul szolgálnak,
előnyük és hátrányuk is van. Előnyük az, hogy ezek a kis feszültségek a
molekulákban igen nagy számú elektron konfigurációt tesznek lehetövé.
Ennek következménye az anyagok tulajdonságainak sokfélesége, a tiszta
fémektől a tiszta szigetelőkig, és úgyszintén a vegyi összetételek nagy
gazdagsága, hiszen több mint egy millió jelentős van közöttük. Hátránya
viszont a molekulaképződésre jellemző kis feszültségeknek a külső vál
tozásokkal szemben tanúsított csekély ellenállás. Az élő szervezetek szá
mára nélkülözhetetlen nagy molekulák (fehérjék) differenciált térbeli
szerkezetük és a csekély számú építő elemnek szinte korlátlan kombiná
ciója révén olyan sokféleséget mutatnak fel, amilyent a természet talán
soha többé nem tud megísmételni, ele éppen ezek az anyagok rendkívül
érzékenyek minden kémiai és fizikai hatásra. Ez például egy tojás főzése

kor is megmutatkozik: az aránylag kis hőmérsékletemelkedés a tojás
fehérje láncainak térbeli elrendeződését teljesen megbontja.

A Föld anyagai tehát szinte korlátlan sokféleséggel tünnek ki. Ennek
ellenére, mint megváltoztathatatlan természeti jelenségek hordozói, a
külső feltételek kis variációs területén tudnak fennmaradni. Magas vagy
alacsony hőmérséklet, nagy nyomás vagy erős sugárzás 'könnyen megvál
toztatja természetüket. Ezért a Föld felületének mérsékelt klímája különö
sen alkalmas ezeknek a kémiai anyagoknak megvalósítására.

Elektron-ion-plazma

Az embernek gondolatban 8,3 fénypercnyire kell eltávolodnia a Föld
től és a Nap bensejébe kell hatolnia, hogy a másfajta anyagféleségeket
is tanulmányozhassa. A Napból kiáradó fény azt mutatja nekünk, hogy
legalább is a Nap külső rétegei kémiailag más összetételűek,mint a Földéi.
A földkéreg felépítésében főszerepet játszik az oxigén, a szilicium, az
alumínium, a vas, a kalcium. Ezek különösen azért gyakoriak, mert a
magok szilárd kötése előnyös helyzetet biztosít számukra az elemek ke
letkezésekor. A Nap és más állócsillagok tömege viszont főként a leg
könnyebb elemekből áll: hidrogénből (70%), héliumból (28%), s csillagok
anyagának mindössze 2%-át alkotják a nehéz elemek. Ez a rendkívüli
különbség abból adódik, hogy a hidrogén és a hélium az egész mínden
ségben az anyag legfőbb ősszetevője, s így fel kell tételeznünk, hogy az
ősföld és egyéb ősbolygók is hasonló összetételűek voltak. Amikor azon-
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bana Nap négy-öt milliárd évvel ezelőtt eléggé fényesen kezdett sütni,
a fiatal Nap sugárnyomása alatt és a forgási energia feleslege révén a
könnyen illanó gázok, a hidrogén és a hélium kiáramlottak a világűrbe.

így azután a Földön csak a nehéz elemek maradtak meg, s a földkéreg
hidrogén-részesedése ma mindössze egy ezrelék.

A kémiai összetétel különbségén kívül a Nap belsejében a fizikai fel
tételek is egészen mások. A 100 ezertől néhány millióig terjedő hőfoknál

az elektronok nem tudnak már atommagjaik körül illedelmesen héjakban
keringeni. A magas hőmérséklet nagy taszító energiát biztosít az atomok
nak. A heves taszítás az atomokat megfosztja elekronfelhőiktől, az elekt
ronok és atommagok egymástól függetlenül száguldoznak össze-vissza,
olyan átlagsebességgel. amely a gázok hőmérsékletévelnövekszik. A pozi
tív és negatív töltésű részecskéknek ezt a pépjét, ezt a kásáját nevezik
plazmának (igen tág fogalom, amely a fizikán kívül több más helyen is
előfordul). Mindabból a rendből és szerkezetből, amely az atomokban és
a molekulákban a kvantumelmélet és a Pauli-elv értelmében fennáll, a
plazmában nem marad más, mint némi termodinamikai és elektromág
neses egyformaság.

(A hő, a fény, az elektromágneses sugárzás energiát hordoz és ezt egészben
vagy részben átadja annak a testnek, amellyel találkozik. A régebbi fizika fel
fogása szerint az energia-átadás folytonos, azaz tetszés szerinti kicsiny részle
tekben történhetik. A múlt század utolsó éveiben azonban a hősugárzás vizs
gálata során olyan jelenségekre bukkantak, amelyeket nem sikerült másként
értelmezni, mínthogy fel kellett tételezni, hogy az energia-átadás csak bizonyos
meghatározott adagokban, "elemi kvantumokban" történhetik: a sugárzás min
den hullámhosszúságához tartozik egy olyan kis energía-mennyíség, amely
már tovább kisebb részletekre nem osztható. Az energia ezen elemi mennyi
ségét az illető sugárzás rezgés-számának és egy állandó .számnak, az ún. Planck
féle hatás-kvantumnak a szorzata adja meg.

Ez a hipotézis kezdetben rendkívül merésznek látszott, de az atom szer
kezetének, továbbá a sugárzásnak az anyagra való hatásának a vizsgálata meg
mutatta, hogy az elemi részecskék világát a kvantumok feltételezése nélkül
nem tudjuk megérteni. Ezért ma a kvantum-elméletet a fizika egyik legáltalá
nosabb érvényű törvényének tekinthetjük.)

Csakhogy az anyagnak ez a fentebb vázolt kaotikus állapota a világ
mindenségben nem valamilyen látványos kivétel, hanem egyenesen az
anyag rendes állapota. A mindenség anyagának 950/o-a elektron-ion
plazma állapotban van, míg a hideg por és gázfelhők vagy a sötét és szi
lárd bolygók a kozmikus történésben csupán kisebb, határszeli jelenségek.
A plazma állapot azonban nem korlátozódik az állandó csillagok bense
jére, ahol a nagy nyomás és hőmérséklet megfosztja az atomokat elekt
ronjaiktól, vagyis ionizálja őket. Tejútrendszerünk világító felhőiben és
a távoli galaktikákban is, amelyek roppant mennyiségű rádíósugarat bo
csátanak ki, az ionizált anyag az uralkodó, még csekély sűrűség mellett
is, minthogy az ion semleges atommá történő visszaalakulásának nagyon
kevés a valószínűsége.

A Nap középpontjában a hidrogén nem semleges hidrogénatomok
formájában van jelen, hanem a mintegy 15 milliárd hőfokú elektron-pro
ton-plazma ellensúlyozza a maga gáz- és sugárnyomásával a Nap egész
tömegének nehézségi erejét. Ilyen rendkívüli viszonyok között a protonok,
amelyek az üres térben örökké fennállnak, az alfarészecskék (hélium
atommagok) képződésével szemben instabilakká válnak. Az ilyen insta
bilitás éppen az ellenkezője az urán atommag rádióaktivitásnak. Amíg
az uránmag egyalfarészecske kibocsátásával könnyebb maggá válik, addig
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a fordított folyamat esetében, tehát amikor protonok olvadnak össze alfa
részecskévé, a tömeg és a rendszám növekszik. A protonok maggá alva
dása termonukleáris reakció, vagyis atommag-reakció, amit a plazmában
végbemenő hőmozgás idéz elő. Miként a szén és a kőolaj elégetésekor az
atomok hőmozgása lehetővé teszi az elektronok átrendeződését a mole
kula állapothoz, ugyanígy a magegyesüléshez is hőenergia szükséges,
ami által a protonok elégséges energiával rendelkeznek ahhoz, hogy két
proton a közöttük ható elektromos taszító erő ellenére is eléggé egymás
közelébe kerülhessen. A különbség csak az, hogy a magkémia égési hő

mérsékletei több, mint ezerszer magasabbak az elektronburok kémiájában
jelentkező égési hőmérsékleteknél.

Az elektron-proton-plazma 10 millió hőfokori instabil - épp úgy,
mint a durranógáz szobahőmérsékleten-, csakhogy az elektron-proton
plazma nem robbanással alakul át elektron-alfarészecske-plazmává, kü
lönben nem lenne Napunk. A két plazmaféleség egymásba való átalaku
lása inkább nagyon is lassú, és a kilogrammonkénti energianyereség alatta
marad az élő szervezet anyagcsere teljesítményének. Mégis, ez a lassú
átalakulás nagyon előnyös az ember számára. Először is a hatalmas nap
massza a magegyesülés kis hatásfoka ellenére 400 kvadrillió wattnyi nap
sugár-teljesítményt biztosít. Másodszor a mag-anyag ilyen takarékos fel
használása mellett a Nap jelenlegi energia szükséglete 10 milliárd eszten
dőre fedezve van. A már lejátszódott nap- és földtörténet ennek az idő

tartamnak mintegy a felét teszi ki, úgy hogy a Nap még 5 milliárd évig
szolgál nekünk. Harmadszor, az a körülmény, hogy a magegyesülés a Nap
középpontjában lassan játszódik le, elegendő időt biztosít a Napnak arra,
hogy térfogatának valamennyi zónájában a tömeg és a hőmérséklet ál
landó szerkezeti viszonya alakuljon ki. így a Nap aránylag egyenletesen
árasztja ránk sugarait. (Az ingadozás a közepes sugárzás 4%-án belül
marad.)

A Nap hosszú élettartama és különös állandósága nem magától érte
tődő jelenség. A közel 30 Nap-tömegű, tömör csillagok központi hőmér

séklete olyan magas, hogyaplazmaátalakulás már 10-100 ezer év alatt
befejeződik, amely idő az élő szervezetek kifejlődéséhez igen rövid lenne.
Mindehhez hozzájárul, hogy az erős sugárzású csillagok fényereje nagyon
ingadozó, mert a külső csillagrétegek instabillá válnak.

Elektron-alfarészecske-plazma

Az elektronoknak és az atomoknak az a bámulatos rendje, amely a
szerves és szervetlen molekulákban és a kristályokban megcsodálható 
a csillagbensők hőmérsékletén teljesen megszűnik. Mindenesetre, a több
mint 10 milliós hőfokon új rendező elvek lépnek fel: nevezetesen az atom
mag rendező elvei. A Pauli-elv, amely az elektronok szempontjából el
veszitette jelentőségét, az atommagban a protonokra nézve jelentőssé vá
lik. Elektron-kisugárzás közben a protonok neutronokká, a neutronok
protonokká alakulhatnak át, aszerint, hogy valamely atommag proton
és neutron burkán energetikailag mikor a legkedvezőbb a megoszlás. Az
elemek keletkezésének feltételei, az atommag felépülésének adottságai
tehát egészen mások, mint a komplex molekula kialakulásának esetében.
Egyidőben és egy helyen mindkettő egyszerre nem valósulhat meg.

Az alfa-részecskék felépülése a protonból a nehéz hidrogénmag
(deuterium) útján közvetlenül, a szén-nitrogén-magfolyamat útján pedig
közvetve történik. A csillagok központjában lévő protonkészlet a tömör
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csillagoknál nagyon rövid idő alatt, a laza csillagoknál lassan használó
dik fél. A keletkezett alfarészecskék az itt uralkodó hőmérsékleten éghe
tetlenek. Ezáltal csökken a sugárnyomás, a csillagok magva összehúzódik,
de eközben felhevül, és amikor a középponti hőmérséklet eléri a 100 millió
fokot, az eredetileg éghetetlen égéstermék éghetövé válik. A hőenergiának

az egyes alfarészecskék mozgási energiája feletti statisztikai eloszlásában
mindig adódik egy kis százaléknyi olyan különös gyorsaságú alfarészecske,
amely képes arra, hogy az ellentétes elektromos töltéseket legyőzze és
nehéz magokat építsen fel. így aztán a hélium, a szén, a nitrogén, a neon
és a magnézium között egyensúly keletkezik. Ez az egyensúly hasonló
ahhoz az egyensúlyhoz, ami egy kémiai reakció kiindulási anyaga és vég
termékei között áll fenn. A kémiai reakció kiindulási anyagának ugyan
olyan sok molekulája megy át a kémai reakció során a végtermékbe,
mint amennyi új a végtermékekből az ellentétes irányú reakció révén
keletkezik. így például szén- és nitrogénmagok ismét héliummagokká
hasadhatnak szét. Ebben az egyensúlyban másodpercenkint pontosan
ugyanannyi ilyen fajta mag alakul át, mint amennyi új képződik a másik
folyamatban. .

Azok a feltételek, amelyek mellett ez a magkémiai egyensúly beáll,
nagyon nyersek. Már csak ezért sem várható, hogy minden izotóp, amely
az anyagelemzés során a Földön megtalálható, egy csapásra létrejön. A hé
lium és a szén közötti elemek például sokkal gyöngébb felépítésűek, sem
hogy az erős alfarészecskék táma~ásait elviselhetnék. A szénmagok így
közvetlenül az alfarészecskékből keletkeznek, míg a könnyebb elemek,
a litium, berillium és klór nem a csillagokban, hanem a maghasadás foly
tán valószínűleg a csillagokon kívül jönnek létre.

Az elfajzott anyag

Naprendszerünk közelebbi állócsillag-környezetében ismerünk csilla
gokat, amelyeknek felülete olyan meleg, mint a Napé, és anyaga is körül
belül egyezik a Nap anyagával, de térbeli kiterjedésük a Földéhez ha
sonló. Az ilyen nagyságú és hőmérsékletű csillagokat "fehér törpék"-nek
nevezzük. A napközelben lévő gyakoriságukból arra lehet következtetni,
hogy számuk a tejút-rendszerben igen nagy. Normális esetben a csillag
valószínűleg nova-kitörés folytán válik fehér törpévé, majd a csillagtörté
net során vörös törpe lesz belőle és mint fekete törpe hül ki.

A fehér törpe anyagának sűrűsége rendes feltételek közt a víz sűrű

ségét 100 ezerszer, sőt milliószor is felülmúlja. A nagy sűrűség következ
ménye, hogya plazma elektronjai nagyon közel kerülnek egymáshoz és
a Pauli-elv az elektronállapotra vonatkozólag döntövé válik. Csakhogy
az elektronok nem tudnak többé az atommagot körülvevő szilárd burkot
alkotni, hanem az elektronállapotok térbeli kiterjedése az egész csillagot
átfogja. Az elektronok mozgási szabadságát azonban a Pauli-elv erősen

korlátozza, minthogy a legtöbb, az elektronok számára szóba jövő ener
giaváltozás olyan állapotokhoz vezetne, amelyeket már más elektronok
foglaltak el, és amelyek a Pauli-elv szerint nem foglalhatók el kétszeresen.

Az olyan elektronegyüttest, amelyet a Pauli-elv a nagy sűrűség és a
viszonylag alacsony hőmérséklet mellett szabadságának legtöbb fokoza
tától megfoszt, "elfajult" elektrongáznak nevezzük. A fehér törpék bense
jében a plazma elfajult elektrongázból és atommagokból áll, többnyire,
valószínűleg vas atommagokból. Az elektronok nagymérvű kölcsönös füg
gése a csillagokban annyira hasonlít a fémekben és a molekulákban fenn-
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.álló elektronkapcsolatokhoz, hogy a fehér törpék bensejét egyetlen óriás
molekulaként foghatjuk fel, amelynek molekulasúlya azonban nem
10-100 között van, mint az egyszerű vegyületekben, hanem 1057 nagy
ságrendben számolható.

Különleges külső körülmények esetén elgondolható, hogy a csillag
bensejében a sűrűség még nagyobb lesz. Ha a faj súly 107-108 g/cm3 (a
vizé 1 g/cm''), akkor az elektronok fokozatosan instabillá válnak: a Pauli
elv folytán az utolsó elektronoknak már olyan magas energiával kell ren-
delkezniük, hogy energia szabadul fel, amikor egy proton és egy elektron
neutronná alakul. A neutronoknak a protonokhoz viszonyított gyakorisága
a növekvő sűrűséggel párhuzamosan fokozódik, míg a határesetben a
csillag már csak neutronokból áll, anélkül, hogy elektronokat tartalmazna.
Egy ilyen neutroncsillag óriás atommagnak tekinthető, melynek rend
száma O, atomsúlya 1057, ha a csillag a Nap tömegével bír. A Földön a
hidrogén atom stabil rendszer, míg a neutron átlagosan egy negyedóra
alatt egy protonra és egy elektronra esik szét. A neutroncsillagban éppen
ellenkezőleg a hidrogén atom változik neutronná, míg a neutron stabil
részecske marad.

Hogy mit nevezhetünk stabilnak és megváltozhatatlannak, az nagyon
a külső _körülményektől függ. Vajon az atomok, elektronok, protonok
vagy neutronok szétesnek-e vagy stabilok maradnak, azt a szebanforgó

.anyag fizikai állapota határozza meg. Ha ugyanis egy neutroncsillag még
jobban összenyomódik, akkor a neutronok is instabillá válhatnak és külö
nösen nehéz elemi részecskékbe (hiperonok) mehetnek át. Egy hiperon
csillagban ezek a részecskék lesznek stabilak, míg a Földön egy másod
perc ezermilliomod része alatt szétesnének. A neutronok a neutroncsillagok
ban "elfajult" neutrongázt alkotnak, a hiperonok a hiperoncsillagokban
viszont "elfajult" hiperongázt. A neutron- és hiperoncsillagok egyelőre

csak eszmei elképzelések, de létezésük és tapasztalati igazolásuk nem zár
ható ki. Pusztán elméleti viszont az a lehetőség, hogy egy csillagot addig
sűrítsünk (mondjuk 2 kilométeres átmérőjűvé), amíg a tér geometriája
a csillag környezetében annyira megváltozik, hogya csillag elhagyja a
mi terünket és a mi világegyetemünkben többé már seholsem található
meg.

Pozitív elektronokat, antiprotont, antineutront és antihiperonokat rö
vid időre laboratóriumban mesterségesen elő lehet állítani. De nem sokáig
élnek, minthogy elektron- vagy protonpárjuk (s így tovább) hamarosan
megsemmisíti őket. A mi tejútrendszerünktől elszigetelten azonban anti
anyagból álló csillagrendszerek stabilak lehetnek és el is képzelhetők:

elemei az antihidrogéntől (rendszáma -1, egy antiproton a magban és
egy pozitív elektron a héjban) az antiuránig (rendszáma -92) terjedhet
-nek; elképzelhető a pozitív elektron-antiproton-plazma, lehetségesek az
antineutron- és antihiperoncsillagok.

Hogy a mi tejútrendszerünkben nagyobb mennyiségű antimatériát
találjunk - igen valószínűtlen. Aki mindenben keresi a természet szim
metria-tulajdonságait, fel fogja tételezni, hogy világegyetemünkben az
.anyag felerészben a szokásos anyagból, felerészben antianyagból áll. Csak
kísérletileg nehéz ezt vizsgálni, mert normális anyagból vagy antianyagból
álló csillagrendszerek is ugyanazt a fényt és ugyanolyan rádiósugarakat
;bocsátanak ki.

•
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