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Az azonosítást vizes oldatban is elvégezhetjük, mint a Zn2+ esetén. Mindkét esetben a
Co(NO3)2-felesleget kerülni kell, mert a belôle képzôdô fekete Co3O4 elfedi a jellegzetes
színezôdést.

(Erdey László: Bevezetés a kémiai analízisbe I., Bp. Tankönyvkiadó 1956)

2. Fémek elôállítása szénnel való redukcióval:
25 g ólom-oxidot 1,5 g faszén porral jól összekeverünk, porcelán tégelybe teszünk,

tégelyfedôvel lefedjük, s Teclu-égô lángjában vörösizzásig hevítjük. Ezután a tégely tartalmát
kissé lehûlve vízzel telt pohárba öntjük. Az edény alján összegyûl a granulált ólom.

(Várhelyi Csaba: Szervetlen kémiai kísérletek. Technikai Kiadó 1959)

3. Acetaldehid elôállítása és kimutatása
Kísérleti berendezés:
Az (a.) kispohárba (25-50 cm3-es Berzelius-pohár) kétfuratos dugót (parafa is lehet) he-

lyezünk. Az egyik furatba a b. cseppentôt etanollal, a másikba elvezetôcsövet (c.) illesztünk,
amely a d, vizet tartalmazó kémcsôbe merül.

Az a. pohárban fél kiskanálnyi kálium-dikromátot és 2-3
cm3 20%-os kénsav-oldatot keverünk. A poharat fogjuk áll-
ványba és borszeszégô lángjával óvatosan forraljuk tartal-
mát. Forrás közben a cseppentôvel csepegtessük az alkoholt.
Kb. két perc forrás után oltsuk el az égôt.

A d. kémcsôbôl 3 csepp oldatból végezzük el a Fehling
próbát!

Számítsuk ki, hogy ha 10 csepp etanolt használunk, s a
pohárban teljes volt az átalakulás, mekkora tömegû CuSO4
szükséges a Fehling oldat elkészítésére, hogy ne maradjon reagálatlan. acetaldehid a d.
kémcsôben. (ρetanol = 0,8 g/cm3, egy csepp térfogata 0,05 cm3). Amennyiben a szükséges
CuSO4 mennyiség 0,25 moláris oldat formájában állt rendelkezésünkre, mekkora térfogatú
oldatra volt szükség?

Tudod-e?
Az 1999. augusztus 11-i teljes napfogyatkozás

1999. augusztus 11-én, egy szerdai napon, tanúi lehetünk egy csodálatos csillagászati je-
lenségnek. Ekkor hazánkból is látható lesz egy napfogyatkozás, mely egyes vidékekrôl teljes-
nek, másokról viszont csak részlegesnek észlelhetô.

Ez a különleges esemény a világ figyelmét Romániára fogja irányítani, mivel csak hazánk
területén fog a fogyatkozás maximális ideig (2m 23s) tartani. Ezt a napfogyatkozást a század
fogyatkozásaként is emlegetik, mivel az ezredforduló tájékán következik be, és jól észlelhetô
a jelenlegi civilizáció szívébôl, Európából.

Ez a teljes napfogyatkozás megfigyelhetô az északi féltekén kirajzolódó, mintegy 14000
kilométer hosszú árnyéksáv belsejébôl, mely 90000 lakott településen halad keresztül. A Hold
teljes árnyéka a Föld felszínét az Atlanti-óceán térségében éri el, mintegy 300 kilométerre dél-
re Új-Skócia partjaitól. Végighaladva teljes Európán, Ázsia déli vidékein, Indián, a Bengál-
öbölnél hagyja el bolygónkat. Európát átszelve ÉNy-DK irányban, egy 112 km-es sávon, a
fogyatkozás hét európai országon �szalad� keresztül, Angliától Törökországig. Az �árnyék-
öv� két oldalára a Hold félárnyéka vetül, ahonnan részleges napfogyatkozás észlelhetô. Ezen
félárnyék beborítja az északi félteke nagy részét, az Északi Sarktól az egyenlítôig, betakarva
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Grönlandot, egész Európát, valamint Ázsia és Afrika jelentôs részét. A teljesség sávjától tá-
volodva fokozatosan csökken a napkorong takarásának mértéke. A következô teljes napfo-
gyatkozás, amely Közép-Európából is észlelhetô lesz csupán 2075. július 13-án fog bekövet-
kezni.

A NASA már 1997 márciusában (lásd [1]) közölte a fogyatkozás adatait és a megfigyelés-
re legalkalmasabb vidékeket, amelyek Romániában Magyarországon és Törökországban lesz-
nek. Az 1999 augusztus 11-i napfogyatkozás maximumát hazánkban éri el. Innen észlelhetô a
maximális lefedés (103%), és itt lesz a takarás maximális idôtartalmú (2m23s). A teljes napfo-
gyatkozás maximuma helyi idôben 14:04-kor tetôzik Râmnicu Vâlcea vidékén. Bukarest az
egyedüli fôváros, amelyen pontosan áthalad a fogyatkozás teljességi sávja. A fôvárosban a
maximum helyi ideje 14:06:58.

A bukaresti és temesvári csillagvizsgálók az egyedüli olyan csillagdák, amelyek a teljes
napfogyatkozás vonalán helyezkednek el. Így egy igen ritka lehetôség adódik arra, hogy sta-
bil, álló eszközökkel megfigyeljék a jelenséget. A Parâng hegység, valamint a Retyezát kitûnô
lehetôséget nyújt a megfigyelésre, mivel 2500 m fölött a légkör tökéletesen átlátható. A Fe-
kete tenger partján augusztusban kedvezô az idôjárás, ezért biztosan sok amatôr és hivatásos
csillagász fog odalátogatni, akárcsak a magyarországi Balaton partjára.. Ha a fogyatkozás kö-
zépvonala által érintett egyedi szépségû és turisztikai vonzással rendelkezô területek vonze-
rejéhez hozzátesszük, hogy a következô, Romániából is megfigyelhetô napfogyatkozás 2135
október 7-én lesz, érthetô a várakozás, mely megelôzi az eseményt.

Mivel Románia felett a teljes fedési sáv kb. 120 km széles lesz, Kolozsváron nem látha-
tunk teljes napfogyatkozást, csak részlegest; felettünk �csak� 97,6%-ban takarja el a Hold a
Napot.

Legutóbb Romániából 1961. február 15-én volt látható teljes napfogyatkozás. A centrális
vonal az ország déli részén húzódott végig, Zimnicea�Constanţa irányában. A totalitás északi
határa Turnu-Severin�Piteşti�Brăila vonalon helyezkedett el. Az ország többi részén a nap-
fogyatkozás részleges volt.

 Fred Espenak csillagász és Jay Anderson meteorológus által kiadott kézikönyv ([1]),
mely az 1999 augusztus 11-i napfogyatkozás teljes anyagát tárgyalja, többféle méretarányú
térképet ad az umbra vonaláról, tárgyalja a fogyatkozás menetét, körülményeit, az idôjárási
kilátásokat az egyes helyszíneken. Táblázatos formában kerülnek közlésre az umbra vonalá-
nak jellemzôi, és sok száz nagyvárosra megtaláljuk a kontaktusok idôpontjait. Az eredeti táb-
lázatban megtaláljuk a kolozsvári adatokat is. Ezek szerint Kolozsváron (szélesség 460 47� É ;
hosszúság 0230 36� K) az elsô érintkezés 09:36:05 UT-re, az utolsó érintkezés pedig 12:21:32
UT-re várható. A fogyatkozás maximuma 11:00:07 UT-re várható. A megfigyelések idôadatai
a világidôre (vagy angolul Universal Time = UT-re) vonatkoznak. Ezért ha a romániai idô
szerint akarunk számolni, akkor a megadott UT idôhöz hozzá kell adjunk 3h -t, (2h -t a máso-
dik idôzónának megfelelô idôkülönbséget, plusz 1h -t a nyári idôszámítás miatt).

Az alábbi táblázat a teljességi sávba esô romániai városokra vonatkozó adatokat tartal-
mazza.

Város long. lat. T1 T2 t
Arad (Arad) 21°20' 46°11' 13:55:35,5 13:57:49,9 2:14
Bucureşti
(Bukarest)

26°06' 44°26' 14:05:47,7 14:08:10,0 2:22

Călăraşi 27°20' 44°11' 14:08:19,0 14:10:34,9 2:16
Caransebeş
(Karánsebes)

22°13' 45°25' 13:58:01,4 13:59:58,1 1:57

Curtea de Argeş 24°41' 45°08' 14:02:34,3 14:04:48,7 2:14
Deva (Déva) 22°55' 45°53' 13:58:54,3 14:00:41,5 1:47
Drăgăşani 24°16' 44°40' 14:02:39,8 14:04:14,1 1:34
Haţeg (Hátszeg) 22°57' 45°37' 13:58:57,0 14:01:17,1 2:20
Hunedoara
(Vajdahunyad)

22°54' 45°45' 13:58:48,8 14:00:59,0 2:10
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Jimbolia
(Zsombolya)

20°43' 45°47' 13:55:08,3 13:56:46,4 1:38

Lipova (Lippa) 21°40' 46°05' 13:56:16,3 13:58:30,9 2:15
Lugoj (Lugos) 21°54' 45°41' 13:57:01,7 13:59:19,5 2:18
Lupeni (Lupény) 23°13' 45°22' 13:59:39,3 14:02:01,5 2:22
Mangalia
(Mangália)

28°35' 43°50' 14:11:02,2 14:13:05,4 2:03

Moreni 25°39' 45°00' 14:04:40,3 14:06:24,8 1:45
Petrila (Petrilla) 23°25' 45°27' 13:59:56,3 14:02:17,3 2:21
Petroşani
(Petrozsény)

23°22' 45°25' 13:59:52,2 14:02:14,7 2:23

Piteşti 24°52' 44°52' 14:03:07,0 14:05:29,7 2:23
Ploieşti 26°02' 44°56' 14:05:34,3 14:07:00,5 1:26
Râmnicu-Vâlcea 24°22' 45°06' 14:01:58,8 14:04:21,1 2:22
Sânnicolau-Mare
(Nagyszentmiklós)

20°38' 46°05' 13:54:23,2 13:56:42,6 2:19

Slobozia 27°23' 44°34' 14:08:56,3 14:09:12,5 0:16
Timişoara
(Temesvár)

21°13' 45°45' 13:55:52,1 13:57:54,3 2:02

Târgovişte 25°27' 44°56' 11:04:11,9 11:06:19,9 2:08
Târgu-Jiu 23°17' 45°02' 14:00:24,5 14:02:11,0 1:46
Urziceni 26°38' 44°43' 14:06:51,3 14:08:19,4 1:28
long � a település keleti hosszúsága;
lat. � a település földrajzi szélessége;
T1 - a teljes napfogyatkozás kezdete;
T2 - a teljes napfogyatkozás vége,
t - a teljes napfogyatkozás idôtartama
Az idôadatok Románia hivatalos idejére vonatkoznak (UT + 3 óra)-

Táblázat. A teljes napfogyatkozás ideje Románia városaiban

A részleges napfogyatkozást speciális fényszûrôvel, védôszemüveggel vagy kormozott üveg-
gel tanácsos nézni, mivel a Nap fotoszférájából érkezô sugárzás káros a szemre.
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A kormozott üveg sajnos nem nyújt teljes védelmet. Ne felejtsük tehát:
SOHA NE NÉZÜNK KÖZVETLENÜL A NAPBA !

Kényelmes eljárás a napkorong kivetítése egy-két milliméternyi átmérôjû rés mögé min-
tegy méternyire elhelyezett ernyôre (az ún. �sötét kamera�), amelyen többen is követhetik a
jelenséget. Ez az eljárás egy elsötétített szobába beengedett fénysugarakkal bármikor kipró-
bálható, segítségével jól megfigyelhetôk például a napfoltok.

Érdemes viszont elutazni az ország déli vidékeire, vagy a szomszédos országokba, ahol a
napfogyatkozás teljes lesz. Már csak azért is, mert a következô napfogyatkozás környékünkön
2135. október 7-re várható. A teljesség ideje alatt a Hold mögé bújt Nap közvetlenül
szemlélhetô.

A fogyatkozás kontaktusainak idôpontja, nagysága, idôtartama a Nap és a Hold
szögméretétôl, relatív sebességétôl és a Föld mozgásának változásaitól függ. Sajnos ezek a
számítások csak korlátozott pontosságúak, mivel a holdkorongot gömbalaknak tételezik fel.
Pedig valójában a holdfelszín nagyon változatos topográfiájú, és irreguláris peremként jelenik
meg, mikor a korong profilját vizsgáljuk. A legtöbb számítás átlagos felszínt vesz alapul, át-
lagolja a hegycsúcsokat, és a mély völgyeket, ezért is a centrális vonalon állva 1-3 másod-
perccel hosszabb fogyatkozást várhatunk. Ezt az értéket összegezve a holdprofil irregularitá-
saival azt kapjuk, hogy a totalitás sávja az európai vonalon 2-6 kilométerrel délebbre kerül. Ez
Közép-keleten eléri a 3-10 km-t.

A központi árnyéksáv mentén mind az északi, mind a déli határvonalon párhuzamosan
halad egy szûk sáv, ahol a fogyatkozás se nem teljes, se nem részleges. Az itt lévô megfigyelô
egy nagyon keskeny napsarlót lát, amely fényes szegmensekre különül, azaz néhány percig
tartó, folyamatosan változó gyöngyfüzért észlel. Ezt hívják Baily-féle gyöngyfüzérnek. Ennek
a gyöngyfüzérnek az alakja helyrôl-helyre gyorsan változik a Nap�Hold geometria gyors
változása miatt. Ezt a füzért a fotoszféra átszûrôdô sugarai okozzák, amelyek átvilágítanak a
mély holdi völgyeken. A holdi hegyek viszont eltakarják a Nap peremét. A Baily-féle
gyöngyfüzér a teljesség sávjában is észlelehetô néhány másodpercig a totalitás kezdetén és
végén.

A biztos totalitás eléréséhez a teljes árnyéksáv határán belül, attól legalább 1 kilométerre
kell elhelyezkednünk. Az északi határnál délebbre, a déli határnál északabbra kell legyünk,
hogy teljes napfogyatkozást láthassunk. Az árnyéksáv határához közeledve a teljesség
idôtartama fokozatosan csökken.

Az asztrometria (pozíciós csillagászat) a csillagászat azon ága, mely égitestek helyzetének
pontos mérésével foglalkozik. Az égi mechanika pedig az égitestek mozgásának (dinamikájá-
nak) elméleti leírásával foglalkozik. Az asztrometria és az égi mechanika szempontjából a
hold- és napfogyatkozások nagyon fontos jelenségek. Newton felfedezése után a pályaszámí-
tóknak sokáig a napfogyatkozás jelentette a legpontosabb módszert számításaik ellenôrzésére
a Nap és a Hold pozícióját illetôen. A különbözô kontaktusokat másodperc pontossággal lehet
megmérni, így a fogyatkozás helyének és idejének elôrejelzése elég nagy kihívást jelentett a
kor csillagászainak.

A napfizika szempontjából egy teljes napfogyatkozás sok újdonsággal szolgálhat. A teljes
napfogyatkozás alkalmával a Nap korongját a Hold átláthatatlan korongja takarja el és e körül
látható a ragyogó napkorona, melynek pirosas színe van a korong közelében és fehéres-kék
színe, ahogy távolodunk a korongtól. A piros színû rész a Nap kromoszférája, azon kívül a
napkorona látható. Mivel a Nap ezen részei csak a napfogyatkozás alkalmával láthatók, ezért
a napfogyatkozásokat a csillagászok nagy érdeklôdéssel várták és tudományos expedíciókat
szerveztek a totalitási zónába. Habár 1930-ban Bernard Lyot megalkotta a koronográfot,
amelyben mesterségesen eltakarta a napkorongot, és így segítségével a napkorona mellett a
protuberanciák is vizsgálhatók. A koronográfban a fény mûszerbeli szóródását sikerült
1/100000-ed részére csökkenteni, így a napperemen túli halvány fényjelenségek is jól
megfigyelhetôk a mûszerrel. Mégis teljes napfogyatkozásokkor több jelenséget tudunk nyo-
mon követni, ilyen például a korona külsô része. A napkorona tanulmányozásából a kutatók
rájöttek, hogy a napkorona a Nappal együtt forog, de a belsejében megfigyelhetôk helyi moz-



246 1998-99/6

gások, melyeknek sebessége elérheti a 10 kilométert másodpercenként. A napkorona alakja
napfogyatkozásról napfogyatkozásra változik.

A protuberanciák a teljes napfogyatkozás alkalmával, már puszta szemmel is láthatókká
válnak. Nyelv alakú, fénylô alakzatok, fényívek, melyek messzire túlnyúlnak a kromoszférán.

Tudjuk, hogy a Nap melletti csillagokat csak teljes napfogyatkozás közben lehet lefény-
képezni, amikor az ég sötét. Albert Einstein, az általános relativitáselmélet megalkotója sze-
rint a fénysugarak, melyek fotonokból állnak, bizonyos tömeggel rendelkezvén, a gravitációs
vonzóerô hatására eltérítôdnek a Nap közelében. Ebbôl következik, hogy azok a csillagok,
melyek látszólag a Nap pereméhez közel vannak eltolódnak, ahhoz a helyhez viszonyítva,
melyen a Nap hiányában lennének. Arthur Eddington, angol csillagász az 1919. május 29-i
napfogyatkozáskor 16 felvételt készített, amelyek igazolták Einstein elméletét. Az Einstein-
féle effektust a késôbbiekben minden napfogyatkozás alkalmával figyelték és a tapasztalat azt
mutatta, hogy a fény deviációja sokkal nagyobb az elôzôleg megállapított értéknél.

A teljes napfogyatkozás során tanulmányozható a Nap, a Föld és a Hold gravitációs
mezôjének változása.

Egy teljes napfogyatkozás alkalmával megfigyelhetôk az égbolton a Nap közelében lévô
üstökösök. Tudjuk, hogy a Nap közelébe kerülô üstökösöknek nô a fényességük. Ezért a Nap
szomszédságában lévô üstökösök láthatóvá válnak teljes napfogyatkozás során. Másképp a
Nap fényétôl nem láthatók. Az üstökösök megfigyelése teljes napfogyatkozáskor azért fontos,
mert ekkor érdekes tanulmányokat lehet készíteni az üstökösök spektrumára vonatkozólag,
mikor ezek a Naphoz közelítenek. Például az 1948-as teljes napfogyatkozáskor szabad szem-
mel látható volt egy üstökös, mely ezen okból a �fogyatkozás üstököse� nevet kapta.

A teljes fogyatkozás ideje alatt távközlési mesterséges holdak felfénylése is várható,
amelyek gyorsan mozgó fényes pontként haladnak majd a sötété égen.

Manapság a teljes napfogyatkozásokat a Föld mesterséges holdjairól és a bolygóközi
ûrhajókról is észlelik. Borús idô esetén a Föld közvetlen közelében a napfogyatkozást csak a
felhôk fölé emelkedô repülôgépekrôl észlelhetjük.

Késôbb is felidézhetô ezen csodálatos látvány, ha a napfogyatkozást végig fotózzuk. En-
nek sikerességéhez körültekintôen végzett alapos elôkészülés szükséges.
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 A fogyatkozással kapcsolatosan számos érdekes információ gyûjthetô a világhálóról. En-
nek legdokumentáltabb magyar �kapuja� a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) honlapja
(http://www.mcse.hu), ahonnan számos további cím elérhetô.
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Csillik Iharka és Szenkovits Ferenc

Miként mozoghat valami látszólag
gyorsabban a fénynél?

A fizika egyik alaptörvénye szerint fénysebességnél nagyobb részecskesebesség és jelse-
besség nincsen. Számos kísérletet végeztek abban a reményben, hogy speciális körülmények
között a fény vákuumbeli terjedési sebességénél, 300.000 km/s-nál nagyobb sebességet találja.
E próbálkozások egy része a fekete lyukakkal kapcsolatos. Az igen nagy tömegû fekete lyu-
kakba folyamatosan anyag hullik, miközben igen nagy sebességgel anyagot lövellnek ki (jet-
ek jelentkeznek).

A jet-ek kialakulását úgy magyarázzák, hogy a fekete lyuk körül kialakul egy ún.
akkréciós korong, amelyben az anyag spirális pályán halad egyre beljebb a fekete lyuk felé.
Mégsem esik minden anyag a fekete lyukba, mivel a korong belsô részén, a felszabaduló gra-
vitációs energia révén igen magas hômérséklet és nyomás alakul ki. Ennek hatására a korong
síkjára merôlegesen két irányban nagy sebességû kilövellések (jet-ek) jönnek létre. Ha egy
ilyen jet éppen felénk mutat, akkor az objektumot fényes kvazárként látjuk, ha a jet a látó-
irányra merôleges, akkor rádiógalaxist észlelünk, aminek oka, hogy a kilövellések az intersz-
telláris anyaggal ütközve erôs rádiósugárzást keltenek.

A kilövellésekben csomók (kifényesedések) észlelhetôk, melyek mozgása hosszabb idôn
keresztül is figyelhetô. Ismerve a vöröseltolódás alapján a kvazár távolságát (a Hubble-
törvény alapján), valamint mérve az égbolton a csomó szögelmozdulását bizonyos idô alatt,
meghatározható a csomó sebessége. Ilyen sebességmérést már sokszor végeztek, és a mérési
eredmények alapján úgy tûnt, hogy a kilövellt gázáram sebessége esetenként a fény sebessé-
gét meghaladja. De csakhamar kiderült, hogy csak egy megtévesztô, látszólagos eredményrôl
van szó. A következôkben ezzel kapcsolatban három példát adunk.

Így például a GRS1915+105
�minikvazár� esetében, amely ráadásul a
mi Tejútrendszerünkben van (kb.12,5 +/-
1,5 pc-re), sajnos a Tejútrendszer
fôsíkjában, így a sugárzása a látható fény-
tartományban rendkívül legyengül. Ennek
ellenére sikerült meghatározni az anyag-
kilövellés geometriáját. Az ábra a kidobó-
dás után eltelt 1 évvel ábrázolja a
�minikvazárt�. A kidobott anyag 0,92c se-
bességgel halad a látóiránnyal 710-os szöget alkotó irányban. Egy évi elmozdulását a földi
megfigyelô 0,87 fényévnyinek észleli, közben az anyagcsomó 0,3 fényévvel került közelebb
hozzánk. Az újabb fényjel látszó lemaradása így 1-0,3=0,7 év. Így a kidobódás látszó sebes-
sége 0,87 fényév/0,7 év = 1,27c nagyobb a fény sebességénél!

Más magyarázata a jelenségnek: képzeljük el, hogy a kvazár v1=240.000 km/s sebességgel
mozog a látóirányra merôlegesen (a v sebesség ekkor v=256.000 km/s és 200os szöget alkot a
látóirányhoz képest). Mikor a csomó elhagyja a magot, kibocsátja az F1 fotont. Egy másod-

Kvazár
(forrás)
0,3 f.é.

látóirány
(földi megfigyelô)

kidobott anyag

0,92 f.é.
0,87.f.é.
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